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TAUTOS
GYVATA

Gimton žemėn šaknimi* giliai
iaugę, 

plakami, 
sriautai,

Me« kaip medžiai, vėtrų 
Neišplovė mūs nei laiko 
Neišdegino nei priešai ugnimi!

Ir teisybė: mūsų tauta taip 
giliai savan žemėn įaugusi, kad 
ir istorikams sunku atsekti, kiek 
toli jos Šaknys siekia praeity, ne
įmanoma atspėti kelių, kuriais ir 
iŠ kur ji pasiekė Nemuno kran
tus ir čia įsitvirtino ir prigijo. 
Bet kiek istorija siekia, kiek ar
cheologiniai paliudijimai tvirtina, 
čia nuo seniausių laikų gyveno 
lietuviai, čia vystėsi ir brendo 
mūsų kultūra, dėl šio žemės 
kampelio per kartų kartas, per 
šimtmečius buvo kovota, gintasi, 
raudota ir džiūgauta.

Pasirodo, prieš lietuvių tautą 
laikas paliko bejėgis. Mūsų ži
nomos istorijos eigoje daugybė 
tautų — kadaise galingų ir skait
lingų laiko tėkmėje ir įvykių ver
petuose dingo, ir iš jų beliko tik 
pėdsakai padavimuose, gal dar 
žemėje užsilikusiose liekanose. 
Apie kitas tautas ir tiek nežino
me. Tačiau lietuvių tauta jau bu
vo anksčiau, negu visa eilė tau
tų po jos iškilusių ir šiandie din
gusių.

Priešistoriniais laikais ji meke
no nekliudomu saugiai gyveno 
girių globojama ir pelkių saugo
ma. Bet kai išoriniai priešai ją 
užkliudė, ji tiesiog stebuklingu 
būdu pajuto pavojų, susivokė pa
dėty ir galima sakyti per naktį 
sukūrė tokią galybę, kad netru
kus visa rytų Europa lietuvių 
valdovams pakluso, pasidarė jų 
vasalais arba prašėsi Lietuvos 
globos. Net tokie totoriai, ilgus 
šimtmečius buvę Europos pabai
sa, Lietuvos valdovams lenkėsi ir 
mokėjo duokles. Toks Lietuvos 
valdovas Vytautas Didysis net ir 
šių dienų karo istorijos vadovė
liuose pristatomas kaip vienas iš 
genialiausių strategų karo istori
joje.

Gęstant tautos karinio genialu
mo ir ekspansyvumo dvasiai pa
ti tauta vėl užsidarė savyje nely
ginant pumpuras artėjančiai žie
mai. Iš tiesų tai buvo lietuvių 
tautai ruduo ir žiema tie amžiai 
nuo Vytauto Didžiojo iki tau
tinio atgimimo. Tauta užsidarė 
ir užmigo neparodydama savo 
gaivališkumo jokioje srityje.

Bet netrukus atėjo naujas gai
vališkas pavasaris. Po Napoleo
no karų prasidėjo nauja epocha 
— tautinio sąmoningumo laikas. 
Jeigu anksčiau valstybę sudarė 
valdžia ir teritorija, tai naujoj 
gadynėj prie tų dviejų prisidėjo 
esmine dalimi ir trečiasis — na- 
cionališkumas. Lietuvių tauta 
drauge su šia nauja idėja vėl at
budo. Neturėdama nei savo inte
ligentijos, nei rašto, nei pagaliau 
tinkamo tautinio sąmoningumo 
ji vis tik kėlės ir bandė nusimes
ti priespaudos ir paniekos pan
čius. Kaip iš žemės išdygo nauji 
tautos vadai, kaip Valančius, vė
liau Kudirka, Basanavičius, Mai
ronis, Čiurlionis kurie pribrandi- ; 
no per trumpą laiką tautą nau- ’ 
jam nepriklausomam gyvenimui, i 
Koks istorijoje neužtinkamas pa- gurno agentams, kurie atėję j mi- 
radoksas — beraštė tauta ketu
riasdešimt metų vedė atkaklią 
kovą už savo spausdintą žodį! 
Tos kovos metu iškilo nauja kar
ta, privedusi ir pribrandinusi tau
tą nepriklausomam gyvenimui. 
Jeigu prieš 450 metų lietuvių

tauta parodė savo karinį geni
jų, tai praėjus dėkui metų atsi
budo kultūrinis tautos bruožas, 
kuris nuo Valančiaus trunka iki 
šiandie. Galima sakyti vienoje ir 
toje pačioje kartoje vykstant ko
vai už tautinį sąmoningumą ir 
išsivadavimą iš svetimųjų pries
paudos iškilo tokios kūrybinės Lietuvoje, nes priespaudoje, ga- 
asmenybės, kaip Čiurlionis, Mai- na gajus ir išeivijoje, nors dau- 
ronis, Biliūnas, Krėvė, Kudirka geliui turima laisvė ir sotus gy- 
ir eilė kitų kurie prikėlė tautą ir venimas išmušo iš rankų tauti- 
ją įstatė į kūrybinio gyvenimo nio idealizmo vėliavas. Tačiau 
kelią. Ir nuostabu: vargu ar ap- ištvermė yra mūsų tautos pad
riksime kurią kitą tautą, kuri tiek kimiausias ginklas ir ateities ga- 
turtinga savo liaudies kūryba, rantija. Dar, dar valandėlę ir vėl 
savo poetais, dailininkais ir t.t. iš naujo išgirsime Maironio žo- 
Ir tai tik trijų milijonų tauta są- džius — “pavasaris eina Karpa- 
moningai savo taurinį gyvenimą tų kalnais, 
gyvenusi tik nepilną šimtą metų!

Yra kuo pasigėrėti ir pasididžiuo
ti!

Jau ketvirtį Šimtmečio trun
kanti nauja ir be galo rafinuota 
okupacija nei trėmimais, nei per
sekiojimais, nei suintensyvinta 
kolonizacija nepalaužė tautos gy
vybingumo, kuris ypač ryškus

(V.k.)

VLIKO 
PROTESTAS

VLIKO PIRMININKAS dr. J. 
K. Valiūnas tokia telegrama krei
pėsi į Jungtinių Tautų Organiza
cijos generalinį sekretorių U 
Thant:

“Sovietų Sąjungos įsibrovimas j 
Čekoslovakiją, prasidėjęs rugpiū- 
čio 20 dienos 11 valandą vakaro, 
yra tiesioginis laužymas Jungtinių 
Tautų Chartos ir visų Jungtinių 
Tautų rezoliucijų, smerkiančių in
tervenciją ir karinės agresijos 
naudojimą tarptautiniuose santy
kiuose. Tai nedviprasmiškai įrodo, 
kad Sovietų Sąjunga nėra atsisa
kiusi naudoti jėgą savo politiko
je. Pirmosios Sovietų agresijos 
aukos buvo Lietuva, Latvija ir 
Estija. Vyriausio Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto pažiūra yra to
kia, kad neišsprętasis Sovietų Ry
tinėj Europoj viešpatavimo klau
simas yra didžioji pasaulio įtam
pos priežastis. Todėl pagarbiai 
prašom, kad Jūsų organizacija im
tųsi atitinkamų priemonių sustab
dyti Sovietų agresiją Čekoslova
kijoj ir pradėtų kvotą apie te
betrunkančią Sovietų Sąjungos o- 
kupaciją Rytų-Vidurio Europos 
valstybėse”.

Kazys Bradūnas

Mane pašaukė žemėje gimti 
Mano protėvių kraujo jėga, 
Mane saulė žadėjo auginti, 
Šviesti kelią žvaigždynai degą. 
Mane neški per meilę, per mirtį, 
Gaivalingoji žemės jėga.

Pro žaliuojančią kranto velėną, 
Pro akėjimą, pilną daigų, 
Aš matau mano protėvių dieną, 
Aš jų aukurą šventą degu.

Stasys Krasauskas. Laisvė amžinai spindi.

(ELTA)

SKAUDUS
ŽEMĖS DREBĖJIMAS

kurį įeina ir eilė Maskvos šali
ninkų.

Ten rytojaus palaimintą viltį 
Suieškojęs į giesmę dedu — 
Tegu lūpas išdžiuvusias vilgys. 
Amžinųjų šaltinių vanduo.

Jie ištryškę iš dirvos krūtinės, 
Ištekėję iš mano tautos, 
Lyg pavasario pirmas griaustinis, 
Sielai niekad nurimti neduos.

Ji man liepia, man liepia gyventi 
Gaivalingoji žemės jėga.
Ir man kraujas nustoja sruventi — 
Jis, kaip šėlstanti upės vaga, 
Mane neša per meilę, per mirtį 
Įsiūbuota, putota banga.

V. BERNOTAS

Politikos vingiuose
Dubčeko liberalų grėsė didesni vi
sai sistemai negu invazijos rizika. 
Dėl to, Kremliaus vadai apsi
sprendė, kad čekų eksperimentas 
anksčiau ar vėliau katastrofiškai 
atsilieps tyranijos sistemai, kurios 
stojo ginklu apginti.

PASIKEITIMAI
SOV. SĄJUNGOJ

sutarčiai pasibaigus pasi- 
Tačiau, netikėti politiniai 
Čekoslovakijoje privers 

santarvę sustiprinti ir jos 
neribotam

šiaurės vakarų sritis Persijoje 
nusiaubė smarkus ir pakartotinas 
žemės drebėjimas, sunaikinęs iš
tisus miestus ir kaimus. Apskai
čiuojama, kad žmonių aukų skai
čius prašoka 20,000. Visomis ga
limomis priemonėmis teikiama pa
galba sužeistiesiems ir neteku
siems pastogės.

Lygiai to pat drebėjimo banga 
užkliudė ir rytinius Turkijos pa
kraščius, tik ne su tokiom baisiom 
pasekmėm.

Ryšium su Čekoslovakijos oku
pacija Amerika ketina pasiųsti į 
Europą daugiau kariuomenės. 
Motyvuojama, kad okupavus Če
koslovakiją karinių jėgų balansas 
pasikeitęs ir reikia jį išlyginti.

Gautomis žiniomis Čekoslovaki
jos vidaus reikalų ministerio pa
vaduotojas Dr. Jan Zaruba nusi
žudė. Jis pasipriešino sovietų sau-

nisteriją susipažinti su dokumen
tais ir bylomis. Dr. Zaruba tam 
pasipriešino ir vėliau nusižudė.

Paskelbtas naujai sudarytass če- 
koslovakų komunistų partijos pre
zidiumas iš vienuolikos asmenų, j

— ★ —
Bijodamass liūdnų pasekmių Če

koslovakijos ministeris pirminin
kas Černik paskelbęs, kad visi, 
kas tik įstengia, ypač intelektua
lai, kuo skubiausiai apleistų kraš
tą, nes vyriausybė už jų saugumą 
neatsakinga. Jis reporteriams 
reiškė, kaip galima žmonėms 
rantuoti saugumą, jeigu pati 
riausybė prie essamų sąlygų 
saugi.

pa- 
ga- 
vy- 
ne-

Amerikiečių astronautas Alan 
Shepard pereitą savaitę atvyko 
pasisvečiuoti į Australiją. Jo tei
gimu, pasiruošimai Amerikoje pa
siekti mėnulį vyksta pilnu tempu 
ir pirmieji amerikiečiai bus nu
leisti ant mėnulio jau ateinančiais 
metais. Jis tvirtina, kad pirmas 
pasivaikščiojimas mėnulyje už
truks apie 12-14 valandų. Kapito
nas A. Shepard buvo išleistas į 
erdves pirmą kartą 1961 m. ge
gužės 5 d.

NĖRA TO BLOGO, KAS 
NEIŠEITŲ I GERĄ

Sovietų invazija dar kartą įro
dė pasauliui, jog koegzistencija, 
kokią supranta Maskva, laisvam 
pasauliui kvepia vergija. Pirmą 
kartą pokariniame laikotarpy su
sijungė komunistinės ir nekomu
nistinės jėgos išvien smerkdamos 
sovietų agresiją. Iš esamų 90 j- 
vairių komunistų partijų pasauly
je, tik 10 pritarė Kremliaus veiks
mams. Užtarėjų pusėje radosi pa
vergti rytų Europos kraštai ir tie, 
kurių egzistencija priklauso nuo 
Kremliaus (š. Vietnamas, š. Ko
rėja ir Kuba). Komunistinė Kini
ja, visada smerkusi liberalizmo at
gaivinimą, ir šį kartą nepagailė
jo aštrių žodžių vergui ir pavergė
jui, pavadindama “didelių ir mažų 
šunų peštynėmis”.

Mes lietuviai, prisimindami sa
vo krašto pavergimą, suprantame 
čekų padėtį ir ją skaudžiai pergy
vename. Mes įvertiname ir gėri
mės čekų patriotizmu, vienybe ir 
ryžtu nepasiduoti negailestingam 
ir brutaliam priešui. Tuo atžvil
giu, Čekoslovakija susilaukė viso 
pasaulio užuojautos ir dar negir
dėto respekto.

I Čekoslovakijos padėtį reikėtų 
žiūrėti ir iš kito taško, neužmirš
tant ir mūsų pačių interesų. Če
koslovakijos pavergimas telieka 
kaipo martyro auka primindama 
pasauliui ne vien čekų, bet ir ki
tų rytų Europos tautų likimą. 
Gaila čekų, nors dėl mūsų tautos 
pavergimo niekas pasaulyje nekė
lė demonstracijų, nedaužė sovietų 
ambasadų langų. Ir taip praeity 
liko pamirštos trys kultūringos ir 
savistovios Baltijos krantų tautos 
tyranijos aukų sąraše. Be abejo, 
sovietų apgaulinga agresija Čeko
slovakijoje primins pasauliui mū-

sų tautos likimą ir pabudins iš 
koegzistencinės narkozės miego 
visą vakarų pasaulį.

J.A. V-bės jau dabar sussirūpi- 
no savo atominių ginklų arsenalu, 
krašto gynyba ir N. A. T. O. valsty
bių stiprumu. Šiaurės Gynybos 
Paktas (N.A.T.O.) turės būti per
formuotas ir smarkiai pastiprin
tas. Kai kurie šio pakto signata
rai (Danija ir Olandija), nuola
tos sovietų bauginami, ruošėsi 1969 
metais 
traukti.
įvykiai 
vakarų
gyvavimą prailginti 
laikui.

Vakarų Vokietija visada šnai- 
riai žiūrėjus j branduolinių ginklų 
monopolį, dar kitaip vadinama 
branduolinių ginklų neplatinimo 
sutartį, pasirašytą tarp Anglijos, 
J.A.V-bių, Sov. Sąjungos ir kelio
likos kitų valstybių jų neturin
čių, tik dabar pasijuto teisingai 
padarius tos sutarties nepasira
šius. Kitaip sakant, vak. Vokie
tija galės gaminti branduolinius 
ginklus nelaužydama nė kieno įs
tatymų ar sutarčių. Toks Vokieti
jos apsisprendimas daugiausia su
daro rūpesčio ir baimės Maskvai 
ir paklusniems jos satelitams.

sovietų eko- 
vystymasis 
pagrindais 

ekonomistai, 
iniciatyvos

ĮVAIRIOS TEORIJOS

ris ir baigėsi anarchistiškai: pra
dėjus vieni kitiems priekaištauti, 
kad nesą, pakankamai revoliucingi 
kongreso dalyviai vienas po kito 
išsiskirstė.

Bulgarijoje sudužo keleivinis lėk 
tuvas, vežęs 82 keleivius. Žuvo 
įskaitant ir lėktuvo įgula viso 89 gresiančią sovietų invaziją. Dip- 
žmonės. tematiniuose sluogsniuose eina kal-

— * — bos, kad susidorojus su Čekoslo-
Italijos Carrara mieste įvyko vakija puls Rumuniją ir Jugosla- 

pasaulio anarchistų kongresas, ku- viją.

Jugoslavijoje vyksta visi pasi
ruošimo darbai tinkamai atremti

Prileidžiant įvairias teorijas, ko
dėl sovietai okupavo Čekoslova
kiją, prieita ir tokios nuomonės, 
kad stambūs politiniai pasikeiti
mai Kremliuje paskatino imtis 
paskutinės išsigelbėjimo priemonės 
— ginklo. Pradžioje politbiure bu
vę sutarta delsti ir stebėti Dub
čeko reformų vystymosi kryptį. 
Nežiūrint nutarimo, tokiam planui 
niekada nepritaręs buvęs slapto
sios policijos vadas Aleksiejus Še- 
lepinas — aiškus Brežnevo prie
šas. Ir kada sovietų troika (Brež
nevas, Kosyginas, Podgorny) išvy
ko atostogų, Šelepinas sutaręs su 
keliais armijos vadais spręsti pa
dėtį savarankiškai.

Labai abejotina ar tokia teori
ja teisinga. Jeigu sovietams rei
kėjo viso politbiuro Ciemoje, tuo 
labiau visų sutikimas ginklu oku
puoti Čekoslovakiją.
Tikriausiai sovietų politbiuras po 

daugybės posėdžių ir nemiegotų 
naktų apsisprendė, kad pavojai iš

Sovietų invazija skaudžiai atsi- • 
lieps ne vien reformų puoselėto
jams Čekoslovakijoje, bet panašių 
reformų kurstytojams pačioje Ru
sijoje. Turimomis žiniomis, stam
būs pasikeitimai vyksta Sov. Są
jungos viduje ir jų vedamoje už
sienio politikoje. Liberalizmo simp
tomais užsikrėtę sovietų pilie
čiai perspėti gydytis, chroniški 
ligonys bus išsijoti iš sveikų — 
konservatyvų tarpo.

Vakarų spauda, prieš mėnesį 
laisvai perkama Maskvos kios
kuose, '^beprieinama. Vakarų 
radijo transliacijos, kaip ir Sta
lino priespaudos laikais, iš naujo 
trukdomos. Ekonominis sovietų 
persiformavimas sustabdytas. Li- 
bermanizmo (pagal 
nomistą Liberman) 
vakarų ekonominiais 
nutrauktas. Sovietų 
skatinę individualios
plėtimąsi ir produktų gamybą pa
gal rinkos reikalavimus, o ne 
pagal Kremliaus kvotą, priėjo liep
to galą — toliau nė žingsnio! 
Sovietų mokslininkai, rašytojai, 
intelektulalai perppėti suistabdyti 
jų platinimą ir socializmą griau
nančią įtaką. Užsilikę, bet pernai 
pažeminti, Stalino laikų pareigū
nai atgauna buvusias pozicijas.

Staigūs pasikeitimai krašto vi
duje gali būti dvejopai interpre
tuojami. Nauji suvaržymai gali 
reikšti paskutinį Kremliaus pa
sispardymą ir šaltojo karo atnau
jinimą Stalino priespaudos me
todais. Bet taip pat nauja pries
pauda gali virsti į eksploziją ir 
išlieti liberalizmą į visas puses.

Kremliaus bandymas grąžinti 
kraštą į priespaudą vargu įmano
mas. Tokiu žygiu sovietai nusto
tų daugybės mokslininkų, intelek
tualų ir specifinių sričių žinovų. 
Ekonominės lenktynės su vakarais 
pasibaigtų. Sovietų prestižas va
dovauti palūžusiems komunistų 
siekimams liktų praeities svajonė.

■-
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JONAS SOUŪNAS

ČEKOSLOVAKIJA, AMERIKIEČIAI IR LIETUVIAI
Amerikiečių laikysena ir reakcija dėl Čekoslovakijos tragedijos 

buvo daug santūresnė, negu jų elgesys po Vengrijos sukilimo 1956 
m. Kitados tiek laikysena (buvo daug balsų, raginančių siųsti ka
riuomenę, Vengrijon), tiek reakcija buvo daug griežtesnės ir gar
sesnės. Bet laikas pamokino ir amerikiečius.

Vengrijos pavyzdys parodė, kad neverta buvo Amerikos Bal
sui raginti vengrus priešintis, o kai tie pasipriešino, neteikti jokios 
pagalbos. Tai buvo didžiulė šio krašto užsienio politikos klaida, 
dėl kurios buvo pralieta daug nekalto kraujo. Už tat nenuosta
bu, kad po Vengrijos fiasco Amerikos Balsas pakeitė liniją ir pa
vergtųjų daugiau neberagino sukilti.

Čekoslovakijos laisvėjimo metu šis kraštas parodė pasiten
kinimo tuo čekoslovakų žingsniu, bet nei per Amerikos Balsą, nei 
šiaip sau krašto viduje vyriausybės pasisakymų bei nuomonių 
spaudoje. Čekoslovakai, žengdami laisvėjimo keliu žinojo, kad 
krizės atveju iš amerikiečių paramos negalima tikėtis. Todėl ne
buvo nuostabu, kad čekoslovakai ginklu nesipriešino ir nepasi
davė savižudybei.

Vakarų pasaulis prieš rusų agresiją Čekosolvakijos atžvilgiu 
buvo bejėgis — kiek tai liečia tiesioginę karinę internevciją. Vi
siems aišku, jog bet koks kišimasis būtų atominio karo iššauki
mas. Gyvenant tokio karo pavojaus šešėlyje nė viena Vakarų 
valstybė negalėjo ištiesti pagalbos rankos Čekoslovakijai.

Vis dėl to moralinė parama Vakarams buvo prieinama ir 
čekams pageidaujama. Įdomu, kad moralinė parama Vakaruo
se čekams buvo ivairi. Jei prieš rusų agresiją pasisakė ne tik Va
karai, bet ir laisvojo pasaulio komunistinės partijos, tai Amerikos 
reakcija buvo savotiška. Daugumas šio krašto visuomenės, žino
ma, šimtaprocentiniai pritarė čekams ir pasmerkė rusus. Tačiau 
šio krašto vyriausybės'ir politikų reakcija buvo daug šaltesnė. 
Kodėl? Visų pirma, rinkimų įkarštis. Respublikonų partijos kandi
datas pasmerkė rusus. Tačiau Nixono žodžiai rusų adresu nebu
vo labai griežti. Galbūt, todėl, kad Nixonas dar prieš nominaci
ją žadėjo Rusijon važiuoti. Vadinasi, nebuvo patogu visiškai už
kirsti kelią galimybei su Maskvos ponais pasimatyti.

Demokratų partijos kandidatai buvo dar švelnesni. Ypatingai 
senatorius McCarthy, kuris yra už Vietnamo karo sustabdymą. 
Jo pasisakymas dėl rusų agresijos Čekoslovakijoje buvo net papik
tinantis. Girdi, čekoslovakų tragedija nebėra verta labai didelio 
amerikiečių dėmesio. Tai komunistinių kraštų vidaus politikos 
reikalas. Būdinga, kad panašiai kalbėjo ir.. Malikas (sovietų ats
tovas) Jungtinių Tautų Saugumo Tarybos nepaprastame posėdy
je, teisindamas rusų intervenciją Čekoslovakijoje.

Viceprezidento Humprey nuomonė dėl Čekoslovakijos padė
ties buvo neaiški, nes jis niekur atvirai dėl jos nepasisakė. Bendrai, 
aukštųjų politinių sluogsnių laikysena šitame krašte nustebino dau
gelį šio krašto gyventojų.

Amerikos vyriausybės laikysena buvo blanki. Ir suprantama. 
Johnsonas tikisi pasimatyti su Kosyginu. Tai kaip čia dabar už
gausi Maskvos poną! Geriau praleisti dalyką tylomis. Bet dar vis 
tikimasi, jog Sovietų Rusija pagaliau sutiks derėtis dėl atomi
nio nusiginklavimo. Ir ši galimybė pakenkė čekoslovakams. Ir 
šiuo atžvilgiu amerikiečiai nenorėjo perdaug suerzinti rusiškos 
meškos. y...

Tiesa, Jungtinėse Tautose nepaprastame Saugumo Tarybos 
posėdyje amerikiečių atstovas Robert Ball labai griežtai pakute
no Maliką. Amerikietis nesigailėjo karščiausių žodžių ir išmetinė
jo rusams už jų elgesį savo satelito atžvilgiu. Tačiau toks ame
rikiečių atstovo elgesys buvo suprantamas. Nors ir buvo kalba
ma labai piktai ir griežtai, nors ir buvo pasiūlyta aštri rezoliu
cija, iš to naudos ir jokių teigiamų pasekmių nebuvo laukiama, nes 
rusai turėjo savo ginklą — veto teisę ir, žinoma, ja pasinaudojo. 
Taigi, amerikiečiui buvo labai lengva kalbėti žinant, kad net ir 
už griežčiausius žodžius nebereikės atsakyti (neteks siųsti kariuo
menės, nereikės įsivelti konfliktan, kaip kitados atsitiko Korėjoje).

Bendras šio krašto vaizdas Čekoslovakijos tragedijos metu — 
apatiškumas, pasidavimas likimui. Daugelis dabar mano, kad ką 
čekai išsiderėjo Maskvoje, jei iš viso ką išsiderėjo be savo vadų 
paleidimo, tai išsiderėjo savo karžygiška laikysena, nepasidavimu 
panikai ir šalta galvosena.

Rusams siaučiant Prahoje ir Čikagoje buvo demonstracijos. 
Deja, jos buvo nevykusiai organizuotos ir tik dalinai pasiseku
sios. Jose dalyvavo ir nemažai mūsų vyresniosios kartos. Buvo ir 
lietuviška vėliava, nors kitos tautybės dalyvavo ir be jų. Tik če
kai ir ukrainiečiai šalia lietuvių turėjo vėliavas. Kai kas stebėjosi 
mūsiškių dalyvavimu šitose demonstracijose. Buvo sakoma, kad 
neverta demonstruoti už Dubčeko Čekoslovakiją, nes ji vis tiek 
yra komunistinė. Tačiau tai nevykęs argumentas, nes buvo de
monstruojama prieš agresiją. Gerai, kad mes prie demonstracijos 
prisidėjome.

VISAIP
PRAKEIKTI IR ŠVENTI 

GYVULIAI

Dar prieš kelis šimtus metų žmo
nės tikėjo, kad pikta dvasia gali 
įlįsti į žmogų ir gyvulį, todėl, tuo 
pasiremiant, burtininkus deginda
vo ir kardavo... Nepasigailėdavo ir 
“piktosios dvasios apsėstų” gyvu
lių.

Štai keli pavyzdžiai iš Prancū
zijos gyvenimo.

1120 metais Lyono vyskupas at
skyrė nuo bažnyčios lauko peles 
ir vikšrus už laukų derliaus nai
kinimų.

1386 metais teismas nutarė nu
kirsti kiaulei pirmas kojas, vėliau 
galvų ir tada pakarti už tai, kad 
ji sudraskė berniukų.

.1474 metais vieno miesto teis
mas nutarė sudeginti gaidį, kuris,

“velnio padedamas”, padėjo kiau
šinį.

1714 metais teismo buvo nutarta 
pakarti karvę.

1779 metais viešai pakorė burti
ninkų kartu su vištomis, kurios 
“su velnio pagalba” kiaušinius dė
jusios ištisus metus.

Rusijoj ir Ukrainoj šarkas ir pe
lėdas laikė prakeiktais paukščiais.

Bet greta “prakeiktų” paukš
čių kai kurios tautos turėjo ir 
šventų” gyvulių. Sakysim, indams 
ir šiandien karvė yra šventas su
tvėrimas.

Kaip žinome, lietuviai taip pat 
senovėje turėjo “šventų” žalčių ir 
kitokių gyvybių bei medžių, net li
gi paskutinių laikų labai gerbė 
gandrų, bet laikė nelaimes nešan
čiais apuokų, pelėdų bei giedančių 
gaidžio balsu vištų...

CKAv.)

MŪSŲ PA8TOG*

MASKVA BE KAUKES
IŠVADAVIMAS AR OKUPACIJA

Kol Čekoslovakijos senieji sta- 
linistinės mokyklos komunistai sto
vėjo krašto vyriausybės priekyje 
ir visų krašto ekonomikų ir poli
tikų vairavo taip, kad būtų iš to 
naudos Rusijai, bet ne tiek savam 
kraštui, tai viskas klostėsi labai 
gražiai ir vyko idealus “socialis
tinis bendradarbiavimas”. Bet kai 
atėjo jaunesnioji karta, kuri pa
galvojo, kad galimas socialistinis 
bendradarbiavimas ir rūpinantis 
pirmoje eilėje savo krašto gerove, 
tai šitie veikėjai buvo apšaukti 
socializmo išdavikais, kraštas o- 
kupuotas jėga nesiskaitant su gy
vybėmis nei su pasaulyje veikian
čių komunistinių partijų nuomone, 
kurios iki šiol ištikimai darba
vosi Maskvos naudai. Dabar ne tik 
pasaulis, bet ir tie siauro aki
račio komunistai praregėjo, kad 
Sovietų Rusijai ne tiek rūpėjo ko
munizmas ir socializmas, kiek ru
siškasis nacizmas ir imperija.

Šita proga prisimena ir mūsų 
lietuvių komunistų laikysena. Kai 
1940 metais rusų kariuomenė už
plūdo Lietuvų ir įvyko formalus 
krašto okupavimas, visa tauta ši
tai pajuto ir giliai išgyveno išsky
rus saujelę komunistų, kurie en
tuziastingai džiūgavo, kad dabar 
Lietuva išvaduota. Šito “išvadavi
mo’ pasėkoje buvo pravesti masi
niai areštai, masiniai ištrėmimai, 
priverstinis bendradarbiavimas ta 
prasme, kad kasmet siunčiama 
tūkstančiai lietuvių jaunuomenės 
dirbti į Rusijos gilumų, o jų vie
tų užpildo rusai kolonistai, pai
mamos kasmetinės' duoklės ūki
nėmis gėrybėmis ir išvežamos į 
Rusijų kaip kokia sunkiausia kon
tribucija neklausiant nė už kų to
ji kontribucija mokama. Nežiūrint 
to, vis tiek mūsų komunistų va
dovybė, šiandie pastatyti nuolan
kiausiais okupanto tarnais krašte, 
tebetvirtina, kad Lietuva tebėra 
laisva...

VLIKO PIRMININKO ŽODIS 
LIETUVIU SEIMUI

Sveikinu III PLB Seimo atsto
vus, atvykusius iš visų kontinen
tų į šių didingų lietuviško darbo 
manifestacijų.

Man ypatingai yra malonu 
sveikinti PLB, nes ji yra Vliko 
emenacija. Vlikas, kuris minės 
šiais metais savo gimtadienį, 1949 
m. birželio 14 paskelbė Lietuvių 
Chartų, pašaukė į gyvenimų PLB, 
kuri tos Chartos nuostatais veikia 
ir vykdo joje užbrėžtus uždavi
nius.

Laisvame pasaulyje yra dau
giau kaip milijonas lietuviškos 
kilmės žmonių. J'ie turi per tūks- 

didingų Lietuvio valių. Tai pada
rius, išsilaisvins daug naujų galių. 
Jų branduolinei veržlai neatsispirs 
neokolonistiško imperializmo gim
tinė ir tvirtovė Raudonoji Mas
kva. Sujunkime milijonų laisvų 
lietuviškų širdžių tvinksnių į vie
nybę, į vieningų dūžį. Jis bus toks 
galingas, kad pavergtos' Lietuvos 
bažnyčių varpai pradės gausti pri
sikėlusios Lietuvos laisvės simfo
nijų.

Į darbų tautinei vienybei 
išugdyti, 

Į kovų tėvynei laisvę laimėti!

tantį gydytojų, apie pusantro 
tūkstančio inžinierių ir architektų, 
apie 130 parapijų ir savo vyskupų
ir keletu šimtų dvasiškių, per
3000 studentų koledžiuose, didelį Trisdešimts keturi , asmenys Lie- 
kiekį rašytoją, menininkų, daili- įuvoj( gio mėnesio pradžioj, bu- 
ninkų, žurnalistų, mokslininkų, vo apdovanoti 1968 metų respubli- 
profesorių ir gausių spaudų. Lais- kinėmis premijomis už atliktus 
vo pasaulio lietuviai savo skaičių- darbus bei įkurtus kūrinius mo- 
mi, savo kultūriniais turtais, ksio-technikos ir literatūros-dailės 
savo politiška diferenciacija, sa- srjtyse- 
vo kalba, savo didinga valstybine premijuotieji darbai daugiausia 
praeitimi sudaro galingų etninį tokio pobūdžio, kad būdami gerai 
vienetų. Mūsų diaspora yra uola, atlikti> galėtų būti lygiai teigia. 
trukdanti ir grėsminga neokolo- mai jvertinti vienokios ar kitokios 
nialistiškai Sovietų imperializmo politinės ideologijos akimis žiūrint, 
politikai. Tačiau premijų komiteto pirmi -

Mes tapome S. Rusijos priešais ninkas -Longinas šepetys (LTSR 
ne dėl to, kad būtume pavojingi ku]tūros ministras) visus tuos dar- 
jų saugumui, bet todėl, kad nori- bus uoliai sieja su komunistų par- 
me išlaikyti tautinį ir kultūrinį byos politika. Esu, tie darbai “ro- 
individualumų ir politinę nepri- do tolesnį lietuvių kult5ros kles- 
klausomybę. Todėl okupantai, ša- jr turtėjimų” ir "Komuniš-
lia įvairių genocidinių priemonių, tų partijos politika literatQros ir 
klastoja mūsų istorijų. Jie nori meno srityje užtikrina gerų, svei- 
nukirsti musų istorinio gyvenimo k{įj tikrai kūrybigką atmosferų, 
šaknis. Kas valdo praeitį, tas paiajko tokį klimatų, kuris leidžia 
valdo ateitį ... Jie atkakliai nori geraj pasireikšti kūrybinių dar- 
padaryti banditais dešimtis tūks- buotojų individuaIybėms> polin- 
tančių mūsų partizanų, žuvusių už kiamS; Mna savitus meninius ieš- 
gimtosios žemės laisvę. Tačiau kojimus> skatina dirbti ir suteikia 
okupantų smurtinės užmačios ne- moralinių jėgų darbui”.
galėjo net per ilgus vergovės de- yos trims dienoms praėjus nuo 
šimtmečius palaužti mūsų ir kitų tokio kompartijos politikos apibū- 
pagrobtų tautų dvasinio atsparu- dinim0) te partija — jos centro 
mo. Tik nežymus gyventojų skai- komitetas Maskvoj — paskelbė au- 
čius remia sovietiškai komunistinę tentiškesnį už L. Šepečio primini- 
diktatūrų. Tačiau S. Rusija neat- kajp jj supranta savo ir visų 
sižvelgia į tas daugmilijoninių gavo pavaldinių _ taigi ir moks- 
masių nuotaikas ir palaužia su )ininkų bej menininkų _ uždavi. 
neribotu smurtu, pavergtų tautų njus_ Individualybei, polinkiams, 
pastangas išsilaisvinti. Paskuti- savjtumui tie reikalavimai mažai 
niai įvykiai Čekoslovakijoje įrodo, tepalieka vietoS) ištikrųjų apie 
kad S. Sųjunga yra nusprendusi tokius dalykus nė neužsimena. Kų 
naudoti ginkluotų smurtų santy- komunistų partijos vadai
kiuose su kitomis tautomis. Gėdin- pabrėžiai yra štai kas: 
ga Čekoslovakijos okupacija yra . .
paskutinis įspėjimas kitiems sa- Poht,ni darb* valruotl 
telitams ir Vakarų Europai, kad kad tūbiniai žmones būtų auklė- 
ir jų saugumas nėra užtikrintas. iami ištikimybės. Lenino pnesa- 

Mūsų, laisvėje gyvenančių vie- kams dvasia> kad jiems būtų skie- 
nas iš pagrindinių uždavinių yra P>Jamas komunistinis įsitikinimas, 
išsaugoti savo tautinę sųmonę. Ta- nesitaikymas su kapitalizmu, bur- 
čiau lietuvybė išliks gyva, jei ji žuazine ideologija...
bus mūsų tarpe socialinė realybė. Šie priminimai paskelbti nutari- 
Čia likiminis vaidmuo atitenka me, raginančiame rengtis pami- 
PLB- Vlikas linki jai gaivalingų nėti Lenino šimtųjį gimtadienį, 
laimėjimų lietuvybės išsaugojime, kurs bus 1970 metų balandžio mė- 
Kiekvienas lietuvis PLB globoje ir nesį. Tam tikslui ir kultūros mi- 
apsaugoje teskelbia drųsiai pašau- nisterija, tarp ko kita, įpareigo- 
liui: — “Lietuviais esame mes jama: “numatyti geriausių dra- 
gimę, lietuviais norime ir būt”, mos ir muzikos spektaklių kon- 
Vlikas rėmė, bendradarbiavo su kursas — apžiūras, temines kon- 
PLB praeityje. Tai darys ir atei- certų programas, iškilmingas 
tyje. Norėdami pasiekti mūsų šventes su Lenino šūkiu ‘Menas — 
didžius tikslus, sujunkime milijo- liaudžiai’ Maskvoje, Leningrade ir 
no laisvų lietuvių valių į vieningų, sųjungininkų respublikų sostinėse,

1968 m. rugsėjo 9. d.

Keisčiausia, kad ir mūsų išei
vių tautinėje veikloje retai kur 
kalbama apie sovietinę okupacijų, 
o daugiau apie komunistinę prie- 
spaudų krašte, tarsi Lietuva būtų 
ne Rusijos priklausomybėje, o 
Sniečkaus, šumausko ar Paleckio 
tiesioginėje kontrolėje ir lyg nuo 
jų viskas priklausytų.

Čekoslovakijos komunistai iš tie
sų kaip buvo komunistais taip ir 
paliko tik su tuo skirtumu, kad 
jie norėdami išlikti savo ideologi
jai ištikimi pagalvojo pirmiausia 
apie savo krašto gerbūvį ir atei
tį, o ne aklai atsidavė rusiškiems 
reikalams. Ir šitai nepatiko Mas
kvai, kuri pasižiūrėjo į čekų komu
nistus kaip socializmo išdavikus.

Dar kas labai būdinga iš pasku
tinių įvykių ryšium su Čekoslova
kijos tragedija. Net ir kitų, lais
vųjų kraštų komunistų vadovai 
prasitaria, kad Sov. Sųjungos 
veiksmai prieš Čekoslovakijų, ne
siderina su demokratiniais prin
cipais. Kažin, ar tos komunistų 
partijos, kurios tų demokratinių 
principų šaukiasi, ar jų laikytųsi 
pačios būdamoss vyriausybėje, tai 
kitas klausimas, bet gerai ir tas, 
kad ir jos prieštarauja Sovietų Sų- 
jungai, kurios ligšioliniai aktai 
buvo šventi ir nekritikuojami. An
ksčiau buvo kaltinamas Jugoslavi
jos Tito, kaip atskalūnas, bet po 
paskutinės sovietinės agresijos net 
ir pats Tito daugelio akyse pasi
rodė teisus, pasipriešinęss sovieti
nei hegemonijai.

Per 50 savo gyvavimo metų So
vietų Sųjunga daug įvykdė netei
sybių tiek viduje, tiek ir santy
kiuose su kitais kraštais, bet šio 
paskutiniojo neįstengia suvirškin
ti net ir patys Maskvos ištikimie
ji, nes čia nebuvo nei kova už

ideologijų, nei proletariato gyni
mas, o tik nuogas imperialistinis 
aktas prieš silpnesnį. Ir čia gal
būt ir yra Sovietų Sųjungos kaip 
socialistinės valstybės griuvimo 
pradžia. Ir nors vakarietiškos ga
lybės ir nesuteikė Čekoslovakijai 
jokios nei materialinės, nei mora
linės paramos, bet čekoslovakų pa
vyzdys gali pasirodyti stipresnis 
ir baisesnis ginklas už atominį, 
kuo šiandie garsiai skardenas! So
vietų Sųjunga.

LIETUVIAI BE
BALSO

UŽČIAUPTOS LŪPOS — tai 
vieninteliai žodžiai, kuriais tėra 
įmanoma apibūdinti Lietuvos žmo
nių nuotaikas Čekoslovakijos kri
zės dienomis.

Nė vienas žymesnis lietuvis pa
reigūnas per visų tų laikų viešai 
neprasižiojo tarti kokiai nors savo 
nuomonei apie tų padėtį. Nė vie
nas laikraštis nuo savęs nieko ne
pridėjo prie oficialių komunikatų 
iš Maskvos ir po porų puslapių 
kasdien užėmusių straipsnių, pe
rimtų iš Maskvos PRAVDOS. 
Vien tik S. Bistrickas, vienas iš 
TIESOS redaktorių, rugpjūčio 25 
d. paskelbė savo pasirašytas “pas
tabas”, pavadintas “Vilkai ėriuko 
kailyje”, kurios tačiau išėjo ne kas 
kita, kaip tik jau anksčiau iš 
PRAVDOS persispausdintų Juri
jaus Žukovo (Maskvos “Goebel- 
so”) reveliacijų nuotrupos.

Apie invazijų iš laikraščių žmo
nės sužinojo rugsėjo 22 dienų, tai 
yra, visų parų vėliau, negu ta ži
nia jau buvo pasklidusi visam pa
sauly. (Be abejo, daug kas jau ga
lėjo būti ir anksčiau apie tai iš
girdę iš užsienio radijo, nors ir 
trukdomo).

(E)

PAKLUSNUMAS - PIRMOJI PAREIGA
meno festivalius atskiruose mies- mokslo darbai ir meno kūriniai 
tuose, susijusiuose su V. Lenino vargu ar turi tiesioginio ryšio su 
gyvenimu ir veikla, dailės parodų tokiais partijos reikalavimais. “So- 
organizavimų”... cialistinės-buržuazinės ideologinės

Apie individualinių polinkių kovos” požiūriu tie darbai ir kū- 
“laisvę” kompartijos nusiteikimas riniai neutralūs. Pavyzdžiui, ,tam 
ryškiausiai išsakytas ypač šiose tikrus rašmenis “paskaityti mo- 
atsišaukimo pastraipose: kanti” mašina, dirbtinio šilko (tria

“Šių laikų pasaulyje vyksta ne- cetato) savybių tyrimai, sieros ar 
paprastai aštri dviejų ideologijų — mangano elektrocheminis panaudo- 
socialistinės ir buržuazinės — ko- jimas, kvantinės atomo teorijos, 
va, atspindinti proletariato ir bur- tyrimai kardiologijos srityje ar 
žuazijos, socializmo ir kapitalizmo kurortų perspektyvinis planavi- 
klasinių pozicijų nesutaikomumų. mas. Toki darbai bei kūriniai, kaip 
V. Leninas yra pabrėžęs, kad ‘mū- Zinkevičiaus monografija ape lie
sų uždavinys — nugalėti visų ka- tuvių tarmes, J. Degutytės poezi- 
pitalistų pasipriešinimų, ne tik ka- ja, J. Gaudrimo lietuvių muzikinės 
rinį ir politinį, bet ir idėjinį, gi- kultūros istorija, R. Gibavičiaus 
liausiu ir stipriausių pasipriešini- grafikos kūrinių dalis — matyti ir 
mų’. Imperialistinė buržuazija re- lietuvių išeivių (vadinamų “bur- 
miasi svarbiausio nacionalistiniais, žuazinių nacionalistų”) sluoks- 
revizionistiniais ir kairuoliškais e- niuose, ir daugeliu atvejų lygiai 
lementais, mėgina atbukinti klasi- palankiai sutikti bei vertinami. Iš 
nę sųmonę, susilpninti idėjinę-poli- visų premijuotų kūrinių nebent tik 
tinę socialistinių šalių vienybę, iš- vienas V. Gečo paveikslas “1919 
skirti darbo žmones”. metai Lietuvoje” maždaug tiesio-

“Nėra ir negali būti neutraliz- giniai atssiliepia į kompartijos 
mo, kokių nors kompromisų kovo- skelbimus.
je su buržuazine ideologija: klasi- Iš to kyla klausimas, ar vertin- 
niai principai nesutaikomi, jie nu- gi mokslo ir meno kūriniai Lietu- 
gali kovoje. Demaskuoti buržuazi- voj pasirodo tik komunistų parti
nę ideologijų — marksistų-leninie- jos globos dėka, ar kaip tik nepai- 
čių revoliucinė pareiga”... sant tos “globos”.

Šiemet Lietuvoj premijuotieji (ELTA)

Lietuvoje
PALANGA — šiaurę nuo Palangos) pristatyti

BABELIO BOKŠTAS devynių, dvylikos, net dvidešimts 
„ . . v. . dviejų aukštų pastatų, o paskui
Palangoj rupiūčio meneSl - apie lėgti vasarvienę net iki Svento.

150 tūkstančių vasarotojų, o sek- gi(>s uosto Lietuviai (ir ypač 
madiemais bei sestadiemais būną maičiai) jau dabar ima vadinti 
net apie 200 tūkstančių... Maita- Palangą ..Babe]io bokštu”.
naši daugiausia pieno produktais:
jų kasdien iš Klaipėdos atveža — * —
94 tonas ir pardavinėja 36-se vie- Palangos parke, vietoj rašytų 
tose (daugiausia prie staliukų ša- draudimų nešiukšlinti, netriukš- 
ligatviuose). mauti ir negadinti pievos, iška-

Palanga per maža tokioms mo- bino piešinius: riebi kiaulė kem- 
sėms vasarotojų, atvykstančių iš §a j gerklę sumuštinius ir svaido 
visos Rusijos. Daugeliui artimes- popierius ir konservų dėžutes ap- 
niųjų, ypač atvykstančių tik ke- link save; išdidus asilas, apsi- 
lioms dienoms, yra įsteigtas “pa- karstęs tranzistoriais, klausosi 
lapinių miestas”. Čia galima “ilsė- muzikos; zuikiai dviračiais po pie- 
tis” už kapeikas per parų. Tik vų važinėja; kipšiukai kamuoliu 
nėra nei šviesos, nei kur net van- žaidžia, karvė vidury pievos mie- 
dens pasišildyti, o naktimis tose ga... Sako, kad toki palyginimai 
palapinėse net sušilti esu neleng- kiek geriau nuo tų veiksmų šu
va, nes “duodami menki apklotai”, laiko vasarotojus, negu rašyti 
Užtat ateity žada Vanagupėj (į prašymai taip nedaryti.

»
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KŪRYBOS KERTELE

JURGIS JANAVIČIUS

PETRAS MELNIKAS

KOKIA Jli:\O GALIA?
ABSTRAKČIOJO MENO ATEITI SPĖLIOJANT

Neretai meno parodų kritikai kiek nepakelia. Jis ten yra daž- pradmenų turėtų sugrįžti? Nusi-
ŽEMĖJ NESIBAIGIA NEI DIENA 

NEI NAKTIS
Š.G.

Užtenka pažvelgti į akis: 
jo likimas kaip pavasario upė teka. 
Bet kas, sakyk, melsis už jį? 
Jau vakaras.
Mūsų kiemo špokams, kaimyno vištoms 
St. Mary’s katedros balandžiams ir vaikams 
jau merkiasi akys.
O Lietuvoj — saulėtekis;
ŽEMĖj nesibaigia nei diena nei naktis.

NAMUOS, VAKARAIS, PRIE ŽIDINIO 
Ką matau — nešuos.
Namuos, 
vakarais, 
prie židinio 
mes apžiūrim dienas.

PAKELKI AŠAROM PAPLŪDUSIAS AKIS
Pakeiki ašarom paplūdusias akis 
Ir visą savo ilgesį sudėk dainelėn, 
Namo pargrįžtant švies tartum ugnis 
Šermukšniai paliai kelią.

PO LIGOS
O po ligos išvažiuoju į kelionę: 
paėmęs knygą aš skaityt imu. 
Ir Sydney parke sutinku moterį, 
iš lėto einančią plačiais tarp araukarijų baltuo

jančiais takais, 
ir staiga atpažįstu, kad tai tu.

KAI BŪNU VIENAS
Kai būnu vienas, 
žvaigždžių aš daug matau: 
atvertas duris.
Bet kai tik pakeliu kepurę, 
delnai uždangsto duris 
— žiburius dangaus.

NAUJI LEIDINIAI
Pranas Imsrys. Tėviškėlę aš 

Regiu, Eilėraščiai jauniesiems 
skaitytojams. Iliustravo Aida Vek 
tarytė. Išleista 1968 m. Cleve- 
lande. 39 psl. Kaina $1.00. Leidi
ny paskelbta 24 eilėraščiai vai
kams daugiausia patriotinėmis te
momis.

Išganymo Žinia. Lietuvių evan
gelikų sekmininkų rotatorinis laik
raštėlis Nr. 3/25 1968 m. liepos- 
rugsėjo mėn. Leidėjas ir redakto
rius Stasys Tautvaišas.

Algirdas Martin Budreckis. The 
Lithuanian National Revolt of 
19H. Išleido Juozas Kapočius 
1968. Amerikoje. 147 psl. Kaina 
$ 4.00.

Autorius yra jaunosios genera
cijos istorikas ir visuomenininkas 
remdamasis prieinamais šaltiniais 
prstato anglškai skaitančiam skai
tytojui lietuvių sukilimą prieš bol
ševikus prasidedant vokiečių-rusų 
karui 1941 m. Iš paduotos biblio
grafijos matyti, kad autorius dau
giausia rėmėsi mūsų periodikoje 
skelbta tuo klausimu medžiaga ir 
tų dienų gyvų liudininkų pasako
jimais. Gal vietomis ir yra nukry
pimų arba išsileista į nereikalin
gas smulkmenas, bet gerai, kad 
tuq klausimu paruošta ir susumuo 
ta studija, ko ligi šiolei dar netu
rėjome. Pagaliau karo audros są
myšyje iš viso tuo metu pasaulis 
mažai ir girdėjo apie lietuvių 
pastangas atsikratyti sovietinio 
jungo, kuris truko vos vienerius 
metus, bet paliko lietuvių tautoje 
nepagydomų žaizdų.

ELTA-PRESS, italų kalba Ro
moj Vliko leidžiamas informaci
jos biuletenis birželio-liepos lai
doj praneša, kad Instituto Edi- 
toriale del Mediterranae išleido 
italų kalba J. Petruičio knygą 
“Kaip jie mus sušaudė”. Iš lie
tuvių kalbos vertimą atliko V. 
Lozoraitienė. Knygai įvadas para
šytas buvusio Italijos ambasado
riaus Maskvoje, Luca Pietromar- 
chi.

Visų kitų informacijų prieša
ky biuletenyje pateikiama infor
macija apie naftos suradimą Lie
tuvoj, apie to suradimo reikšmę 
ir galimas pasekmes.

Pirmajame puslapyje pateikia
mos pradėjusių trykšti naftos šal
tinių nuotraukos.

(E)

Eva Kubbos Gamtovaizdžio nuotaika.

E. KUBBOS PARODA ADELAIDĖJE
Rugsėjo 15 d., sekmadienį, 15 

vai. žinomoje Adelaidės White 
Studio Exhibition galerijoje atida
roma Australijoje ir už Australi
jos ribų pagarsėjusios lietuvaitės 
dailininkės Evos Kubbos indivi
dualinė dailės paroda, kuri truks 
dvi savaites. Parodoje dailininkė 
žada išstatyti apie 45 savo kūri
nius, daugiausia akrilinės techni
kos. Atidaryme dalyvaus ir pati 
dailininkė.

Kaip dailininkę Evą Kubbos pa
žįsta visas Australijos meno pa
saulis. Tai berte populiariausia 
ir sėkmingiausia moteris dailinin
kė. ši paroda Adelaidėje jos bus 
trečioji vieno asmens kūrinių pa
roda, bet ji su savo darbais yra 
pasirodžiusi daugybėje grupinių 
parodų, ir iš moterų vienintelė lai
mėjusi daugiausia premijų. Įvai
riomis progomis jos darbai buvo 
labai aukštai įvertinti ir ji gavo

ADVICE TO A BEAUTIFUL FRIEND 
Pranciškai G.

Pasiduok palengva, kaip vasara rudeniui; 
Užmiršk: “Aš bijau”.
Mūsų sapnai, metų laikai, 
Užmigimai yra sujungti oranžinėm burėm.

JURGIS JANAVIČIUS yra vie
nas iš drąsiausių Australijoje 
gyvenančių lietuvių poetų. Tiesa, 
jis dar nėra išleidęs atskiros kny
gos, bet iš pasirodžiusių periodi
koje jo kūrinių galima susidaryti 
vaizdą apie jį kaip apie originalų 
ir savo veidą turintį poetą. Su sa
vo kūryba — poezija ir proza jis 
dalyvauja Metmenyse, Literatū
ros Lankuose, Aiduose, bendra
darbiauja ir Mūsų Pastogėje.

Jo kūryba nesietina su jokia 
tradicija ar mokykla, o yra pa
ties autoriaus giliai išgyventa be 
manieros ar dairymosi, kaip kiti 
panašiai pasakytų. Dėl to jis yra 
ir nuoširdus, ir įtikinantis.
Charakteringa, kad jis lygiai sėk

mingai kuria ir angliškai. Prieš 
keletą metų žurnalas "Australian 
Letters” paskelbė jo gana ilgą 
poemą “Family in Exile” (1965, 
October), o šiais metais tas pats 
žurnalas paskelbė ir daugiau jo 
poezijos.

Jurgis Janavičius yra vienas iš 
tų retų mūsiškių rašytojų ir poe
tų, kuris palaiko artimus santy
kius su australų rašytojais ir poe
tais.

Šalia tiesioginio darbo ir kūry
bos J. Janavičius dar aktyviai 
dirba kaip mokytojas Sydnejaus 
lietuvių savaitgalio mokykloje, 
sėkmingai jau antri metai veda 
jaunimui kursus, rašo spaudoje.

net 22 premijas. Be to reikia pa
brėžti, kad ji kelis kartus daly
vavo Australijos reprezentacinėse 
parodose užjūriuose, kaip Japoni
joj, pietryčių Azijos kraštuose, 
Europoj bei Pietų Amerikoje. Ly
giai ji dalyvavo ir visose Australi
jos lietuvių rengtose grupinėse 
dailės parodose.

Ji nuolat ir nuolat talkininkau
ja ir lietuviams prisidėdama visur, 
kur tik reikia dailininko rankos. 
Jos darbu puošiasi pirmosios Aus
tralijos lietuvių Dainų šventės 
plokštelės aplankas (išleista 1960 
m.), paruošė viršelius Lietuvių 
Dienų leidiniams, aukoja savo pa
veikslų Mūsų Pastogei paremda
ma lietuvišką spaudą ir t.t.

Tikimės, kad ir Adelaidės lie
tuviai norės arčiau susipažinti su 
šia dinamiška lietuve menininke 
ir gausiai atsilankys ne tik paro
dos atidaryme, bet ir norės jos 

vertindami nedaiktinį, jokių ob
jektų nevaizduojantį paveikslų, su
siduria su vienu gana svarbiu klau 
simu:ar nedaiktinis menas yra 
aukštesnės meninės vertės ir jis 
yra paskutiniu meno tikslu? Kar
tais randame ir teigimų, kad 
abstraktusis menas ateityje įsi
lies į naują, galingą daiktinį me
ną, todėl ir šių dienų abstrak
cijas reikėtų žiūrėti tik kaip į rei
kalingą, laikiną formalinę studiją, 
lyg į pratimus, šiandien tokie 
klausimai ir spėliojimai taikosi 
kartais lyg ir nuvertinti populia
rias abstrakčias ekpresijas, bet 
pagrinde jie yra vis dėlto svar
būs, nors dar ir sunkiai atsakomi 
klausimai. Apie abstrakcijas mene 
randame įvairių nuomonių. Jų ar
gumentai meta kiek daugiau švie
sos ir j patį abstraktųjį meną.

I. Edman (Arts and the Man, 
1950), pavyzdžiui, sako: sunku ti
kėti, kad tapyba kada nors taptų 
vien abstrakčios spalvos ir for
mos rezultatu. Jis randa ir tam 
tikrų priežasčių, kodėl taip nie
kuomet neatsitiks. Jis rašo, kad 
paveiksle žmogaus atpažįstami ob
jektai jau ir turi savo estetinę 
vertę, kai vien objekto atpažini
mas sustabdo ir prirakina žiūrovą 
prie paveikslo. Aišku, tai gana 
svarbus estetinis elementas — žai
biškas žiūrovo patraukimas ir jo 
sudominavimas kuria nors jam ge
rai pažįstama forma (obuolys, gal
va, katė, medis ir t.t.). šituo se
niai naudojasi modernūs natiur
morto tapytojai. Bet jiems vis dėl
to ne natiurmorto objektai, bet 
pats paveikslo atlikimas turi di
desnės svarbos.

Vien daikto atpažinimas pa
veiksle, atrodytų, jo vertės nei 

vieną kitą darbą ir įsigyti. Pi
gaus darbo paveikslų lengva gau
ti, bet žinomų meisterių darbai re
čiau pasigaunami.

šalia savo tiessioginio darbo ir 
kūrybos dajl. E. Kubbos gal būt 
vienintėlė moteris, kuri pakviesta 
supažindina Sydnejuje kalinius su 
menu ir kūryba skaitydama kartas 
nuo karto jiems paskaitų.

Neseniai Sydnejuje įvykusioje 
Robin Hood grupinėje parodoje 
jos darbai taip pat buvo aukštai 
įvertinti. Tikimės, kad Adelaidė
je — Australijos menų centre, kur 
vyksta kasmet tarptautinio mas
to meno festivaliai, mūsų dailinin
kė bus šiltai sutikta ir aukštai 
įvertinta ne tik tautiečių, bet ir 
meną mylinčių australų.

— ★ —
Rugpjūčio 23 d. iš Vilniaus į 

Tokio, dalyvauti tarptautiniame 

nai tik dėl tam tikro “patogu
mo”. Moderniame natiurmorte 
kitas objektas galėtų jį lengvai 
pakeisti.

Esama ir abstraktaus meno 
“praeinamybės” pranašų. “Aš 
tikiu galimybe, sako M. Jellett 
(The Artist Vision, 58), kad 
abstraktus menas yra. tikslas pats 
savyje, bet netikiu, kad tokia griež 
tai geometrinė meno fazė, kurią 
ir aš pats perėjau, galėtų būti 
galutiniu meno rezultatu”. Tačiau 
jis tiki, kad abstraktus menas yra 
reikalingas tramplinas kitai me
no fazei, ši negriežta nuomonė, 
savaime aišku, yra patogiausia ir 
gal artimiausia tiesai. Bet, be 
geometrinių šiandien yra dar ir 
kitų, vis naujų abstrakčių ekspre
sijų ir atrodo, kad žmogaus ab
strakčiai fantazijai niekad nebus 
galo...

Tiems, kurie galvoja, kad gal 
teks sugrįžti prie priešabstrakti- 
nio meno P. Sartre (Essays in 
Aesthetics, 66) aiškina, kad menas 
yra praktikuojamas jau daugiau 
kaip 3000 metų; šimtai stilių ir 
tapymo būdų jau yra išmėginta 
“iki nusibodimo”. Išmėgintum 
technikom šiandien galima pa
siekti bet kokių rezultatų. Neno
rint kristi į sėslumo periodą, bet 
atrasti ką nors naujo, yra reika
linga pradėti viską iš naujo. Jis 
galvoja, kad abstrakčioje meno pa
grinde ir glūdi ta “pradžia iš nu
lio”. Nors abstraktusis menas 
šiandien jau yra gana toli pažen
gęs, bet jis vėl dažnai grįžta prie 
savo (1905 m.) pradmenų ir vėl 
iš naujo mėgina perspręsti pagrin
dinius klausimus: kas yra forma, 
spalva, linija, masė?

Kaip dažnai menininkas prie tų 

etnografų ir antropologų kongre
se, išvyko dr. J. Jurginis. Numato 
ten skaityti pranešimą apie baltų 
paprotinę teisę.

— * —

Sovietų Sąjunga šią vasarą im
portavo iš Prancūzijos 21 mili
joną jaunų unguriukų. Unguriai 
neršti Saragaso jūroj, ties Ame
rikos krantais. Vos išsiritę iš ik
rų, mažiukai unguriukai (mai
lius) plaukia per Atlantą. Pasiekę 
Europos krantus jie esti 10-12 
cm (apie 4 colių) ilgio skaidrūs 
“stikliniai gyvatukai”. Kelionė 
per Atlantą trunka apie dvejus 
metus. Europoj unguriukai išsis
kirsto į upes. Dalis atplaukia ir 
į Baltijos jūrą bei į Lietuvos upes. 
Prancūzijoje, daugiausia Luaros 
(Loire) upės žiotyse ungurių mai
lių pasitinka žvejai ir eksportuo
ja gilyn į kontinentą pagreitin
tu būdu — lėktuvais, tirpstančio 
ledo prikrautose dėžėse.

Sovietų Sąjungos pirkti tingu

riukai buvo skraidinami į Maskvą 
iš dalies į Rygą. Įleisti į ežerus 
ir tvenkinius toki unguriukai per 
3-4 metus išauga iki 50-60 cm il
gio ir beveik iki kilogramo svorio.

Sov. S-gos žuvivaisos viršinin
kas Kozlovas apie 3 milijonus un
guriukų auginti paskyrė ir į Lie
tuvos ežerus bei tvenkinius. Pa
gal Sov. S-gos “teisę”, Lietuvos 
vandenys dabar laikomi Sov. S- 
gos nuosavybe.

Du rašytojai iš Vilniaus — Vy
tautas Sirijos-Gira ir Paulius Šir
vys — rugpjūčio mėnesį pralei
džia “kūrybinėje komandiruotėje”, 
žvejybos laivuose. Pirmasis, dirb
damas kaip laivo gydytojas, plū
duriuoja ties Afrikos pakrantėmis 
antrasis, kaip paprastas jūreivis, 
ties Islandija. Tikisi prisižvejoti 
naujų įspūdžių ir įkvėpimo.

{ELTA)

bodus šiais, sakysime, “vaikų dar
želio pratimais”, ar jis privalėtų 
grįžti į meno pamokančią, mora
linę ir žmoniją apšviečiančią pas
kirtį?

W. H. Auden, priimdamas 1967 
metų Amerikos Literatūros meda
lį, lapkričio 30 d. pastebėjo, kad 
apie menininko rolę šiose srityse 
kalbant, yra perdedama ir iš jo 
per daug tikimasi nes menas nė
ra visagalis. “Menas yra bejėgis”, 
sako W. H. Auden. Dantės, Šeks
pyro, Goethės, Ticiano, Mozarto ir 
Beethoveno menas nei kiek ne
pakeitė Europos politinės ar so
cialinės istorijos. Jei jų nebūtų 
buvę, jis sako, nieko kitaip ir ne
būtų įvykę*). Menas yra padėjęs 
žmogui tik gyvenimo nemalonu
mus lengviau pakelti ir patį gy
venimą kiek pakiliau praleisti. Po
litiniame veiksme ir gerame žur- 
nalizme W. H. Auden mato di
desnę galią, kaip mene!

Nematydamas mene rimtesnės 
jėgos (ir jos ten neieškodamas), 
W. H. Auden prileidžia, kad meno 
tikslas yra lakumas; vietoj politi
nių prakalbų, jis sako, tegul me
nas išranda ir “happenings”! At
rodo kaip bežiūrėtume, meninin
kas šiandien atrodo savotišku ob
jektų ir psichės paslapčių “fabri- 
katorium”. Jei dar norime meno 
verte tikėti Auden sako privalome 
tikėti, kad toks menas vis dėlto 
gali būti sukurtas. Nors pasise
kimo galimybės yra labai sunkios, 
menininkas neturėtų nieku kitu ir 
užsiimti.

Šie paskutiniai žodžiai, kad ir 
pesimistiški, nušviečia prometėjiš
kai ypač abstraktaus meno gry
nai estetinį, dirbtinį pasaulį ir jo 
menininkų subjektyvinius jaus-
mus. Jų pasisekimo galimybės, 
kaip visi žinome, yra labai sun
kios. Be to, kai paveiksle nei natū
ralistiškai nutapytas pasaulio 
kampelis, nei subjektyvus — ab
straktus pasaulis šiandien dar ne
gali būti pavadintas “realiu”, ab
straktusis menas, atrodo, kol kas 
gal ir yra vienintele žmogaus dva
sinio pasaulio galimybe; pavargu
siam meninikui jo natūralistinėj 
didaktinėj socialinių tikslų klam
pynėj — savotišku vieninteliu ar 
laikiniu “atodūsiu”.

*) Išskyrus gal kai kurį men
kesnės vertės meną, kaip “Dėdės 
Tomo trobelę”, 18 ir 19 šm. filo
sofinius ir kai kuriuos grožinius 
raštus. (Drg.)

DVIGUBA PREMIJA
H. ŠALKAUSKUI

Neseniai įvykusioje Sydįnejuje 
Robin Hood grupinėje dailės pa
rodoje lietuvis dailininkas Henri
kas Šalkauskas laimėjo dvigubą 
premiją už parodoje išstatytą sa
vo kūrybą. Už vieną darbą specia
lioje sekcijoje jis laimėjo pirmą 
premiją, o antroji — simbolinė 
premija jam buvo paskirta už pa
veikslą, kuris jury komisijos buvo 
pripažintas pačiu geriausiu visoje 
parodoje. Sveikiname Henriką 
Šalkauską ir džiaugimės jo gražia 
sėkme, šioje parodoje dail. E. 
Kubbos darbai buvo pripažinti 
“Highly Commended”.
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LIGOS BEIEŠKANT
Tušti namai be Dzidoriukės. Ro

dos lyg trūksta ko; sakytum, lyg 
dvasia apleido namus. Išpravadi- 
jom j ligoninę anų dieną. Beveik 
per gvoltą, f&lima sakyt; ba, ži
note, jau nusisbodo jos aimanavi
mų klausytis. Čia jai koks gumbas 
kairį šoną rėžia, tai koks navikas 
ant macicos dešiniam. Vėl apsi
sukus pati sau nodijagnozija vėžį 
ant kaspinuotos žarnos, tai gal 
jai rožė šoko ant kepenų... Vis ką 
nors naujo prasimano.

— Tau tikriausiai pinavija ant 
smegenų, — nutarė Petras. Mes 
tam visi pilnai pritarėme ir var
gais negalais privertėm eiti pas 
daktarą. Nerasdamas kaip reikiant 
ligos, daktaras paguldė į ligoninę 
ant “observašion”. To ji nabagė 
labiausiai bijojo, ba manė, kad tas 
“observašion” tai kokie narai, ant 
kurių daktarai pasiguldę, kraują 
leidžia. Išėjo, kaip ant smerčio. 
Atssisveikino visus, atsiprabočijo. 
Sakė: — ar kada kam blogą žodi 
pasakiau, ar taip kuom širdį užda
viau, dovanokit! Jeigu mirčiau — 
neminėki! bloguoju! Tu, Rapolai, 
įsmeik nuo savo dievmedžio atlau
žęs šakelę man ant kapo žiemos 
laiku; prigis nelaistoma, o aš jau
siuos, kad savo sodžiaus kapeliuo-
se guliu. Gal dar ir paukštelis ka
da koks atlėks... — Pradėjo verk
ti abi su močia. Atsibučiavo vi
sus, atsiprašė, o Petras, nors jie
du ir amžini priešai, -išvežė ją į 
šv. Vincento ligoninę. Bet jeigu 
kas galvojat, kad smertis taip be
jokio klapato gali Dzidoriukę nuo Neskaitant pravažiuojančių iš 
to "observašion” paimti, tai dar užsienio retai Sydnejuje užkliūva 
jos nepažįstat. koks nors svečias, kuris vietos

Po poros dienų, nuėję Dzidorių- visuomenei parodytų savo meną, 
kės aplankyti, radom ją labai su- Kalbama apie bendravimus su už- 
agituotą, ba ligoninėj toks didelis sieniu, net galvojama importuoti 
ligų ir skausmų pasirinkimas, vieną kitą menininką, bet ir turi- 
kad nė Myer’io bazemente išparda- mų savo tarpe ne visada įstengia- 
vimo sezonu tiek nėra ta voro. Pra- me parodyti. O jų yra.
dėjom bijoti ir mes šitiekos dauge- štai Dainos choras Sydnejuje 
lio bėdų, Dzidoriukei bepasakojant, rugsėjo 21 d. rengia savo metinį 
kuo kiti žmonės serga. koncertą. Tai jau didelė šventė,

— Pirmiausia, kaip atėjau, tai bet nežiūrint to choras savo kon- 
nė sermėgėlės dar nusivilkti nelei- certą nori dar labiau praturtinti 
dę, nutempė mane į tą patalpų lo- pasikviesdamas to vakaro progra- 
giją, — pasakoja Dzidoriukė. — mai du menininkus iš Melbourne. 
Ir į tuos iksrayus. Ten padarė ma- Jų dalyvavimas ir pasirodymas 
no kūno nuotraukas. Paskui iš ai- Sydnejuje tikrai bus didelė staig- 
kūnės sulenkimo išėmė taip gerą mena visai Sydnejaus lietuvių vi- 
gurkšnį kraujo ir supylę į stiklių- suomenei. Štai jie: 
ką žiūrėjo, kokiai grupei žmonių
ir kokiai beždžionių priklausau. Gintaras Kalpokas. Jaunas dai- 
Žinote, aš esu pozityvi Rėzų bez- nininkas — solistas, eilei sydnė- 
džionė. Čia viena kaiminka anoj liškių girdėtas prieš dvejus me- 
pusėj užuolaidos man išaiškino; tus, kada jis pasirodė Lietuvių 
jeigu esu beždžionė pozityvi, tai Dienų jaunimo koncerte. Pradžio- 
žmogus esu negatyvi. Tai mano je lankęs Melbourne muzikos mo- 
rokundu, išeitų... kyklą, o vėliau perėjo pas priva-

— Kad tu geriau tinki į beždžio
nes, — nusijuokė senu papratimu 
Petras. Aš skubinau minti jam ant 
kojos, kad nesukeltų Dzidoriukei 
karščio ir nepaškadytų tam "ob
servašion”, nors mums atėjus ra
dome lovoj gulint Bet ji nieko 
jam neatsakė.

— Paskui čia atėjus į miega
muosius su seselėm biškį bėdos tu
rėjau dėl to specimeno. Aš mat 
nesupratau ko jos nori. — Lyg ir 
susimandražijo Dzidoriuke. — 
Taigi... Va gi čia šalia manęs 
guli moteriškė, kuriai išėmė vėžį. 
Bet ji pati man pasidžiaugė, kad 
jos esąs vyriškas vėžys ir išėmus 
nekerštingas; net ir negrįžtąs dau
giau. Ot, sako, ta nabagė ten už 
trijų lovų po kairei nuo durų, tu
rėjo moterišką vėžį. Kiek kartų iš
ima, tiek kartų vėl grįžta. Sako 
tos vėžienės taip visur nagų pri- 
leidusios, kad piaustyk nepiaustęs 
— vistiek nieko nebus; vistiek ker
šys. Sako piktos baisiausia ir 
daug geriau yra vyrišką vėžį pasi
rinkti.

— Aš niekur nesu girdėjęs apie 
jokias vėžienes, — sako Petras. — 
Ar tu čia, Dzidoriuke, vėl ne bobų 
lyčiai kokią propagandą varai? —

STAIGMENA SYDNEY LIETUVIAMS
ATVYKSTA “DAINOS” CHORO SVEČIAI

— Ne, ne, teisybę sakau, —; 
sako Dzidoriuke, — dar daugiau 
visokių rūšių vėžių yra. Bet nebū
tinai vėžiu sirgti. Tos šešios, va 
anam atskyrime, tai visos isteri
jom serga. Jos mano, kad ir man 
bus ta isteriktomija, ba aš to pa
ties amžiaus, tai, labiausiai kimba. 
Jos labai patenkintos, laimingos, 
dabar nebūsią jokio trabelio. Tik 
gyvenk ir norėk. Jos čia netoliese 
Fitzroy ir vyvena, prie tos gar
siosios čempijono karčiamos. Gy
rėsi man, kad jos toj karčiamoj 
“hangina out”, tik nepasakė ką. 
Turbūt baltinius, nes ką gi kitą 
kabinėtų karčiamos kieme? —

— O kas tau yra, tai dar nė 
nežinai? — klausiam.

— Tai dar ne. — Sako Dzido
riuke. — Dar iš tos patalų logijos 
neatėjo visi rezultatai. Vakar dak
taras atsinešė vieną mano nuot
rauką sakė, kad užpakaly yra 
koks įlūžęs kaulas. Turbūt dar 
bandą ganant, kada Micpoviliaus 
avinas bus įmušęs ragais, ba labai 
moteriškų nekęsdavo. Vyrų pats 
bijojo. Atsimenu tada ilgai nega
lėjau gerai paeiti. Klausė, ar ne
skauda? Sakiau, kad tik prieš 
didelį lietų su perkūnijom patrinu 

alijošium arjelkoj mirkytu, dar 
gliauberskos druskos dadedu dėl 
macės ir praeina. Jis buvo atsive
dęs burj piemenų studentų; tai
tie apstoję, kaip velniai dūšią, 
ėmė mane klausinėti; kas tas do 
alijošius? ėmė mane pešioti, klau
sinėt, į knygutes rašinėtas, kaip 
kokie enkavedistai. Daktaras aiš
kino jiems, kad tas kaulas esąs 
“ramus vertic...” kažikaip, dabar 
gerai nebeatmenu. Aš pasakiau, 
kad ramių ramiausias tas kaulas, 
tik prieš perkūnijas... Tie man- 
dreivos piemenys vėl mane apstojo 
klausinėt, net supykau. Paskui 
daktaras pats juos nuginė. Sakė, 
kad dar kokius ten testus darys, 
tada gal pasakys, kas man yra. 
Gal tik gumbas koks, daugiau nie
kas. —

— Nieko tu ir nesirūpink! — 
Tiešijam. — Tu tvirtos giminės. 
Tokių vėžių kerėplų nebuvo nė 
girdėt mūsų sodžiuj, tai ko tau 
bijoti? Tada sugijo kaulas be 
daktarų, o dabar su daktaru ligo
ninėj guli, tai be baimės... Grįžk 
greičiau namo, ba susiedija ne ta 
pati be tavęs. Nė darbai nesidir- 
ba. —

— Man reikėjo dar negulti į li
goninę, — priekaištingai liūdnai 
sako Dzidoriuke. — Būčiau dar už 
kokio mėnesio paspėjus. —

— Ko čia dabar dejuoji? — Ėmė

Kalpokas pažįstamas Melbourne 
lietuviams, kur jis dažniau pasi
rodo minėjimuose ar šventėse. 
Reikia manyti, kad šis daug ža
dantis solistas Sydnejaus dainos 
mylėtojų tikrai neapvils.

Danutė Jakubauskaitė. Drauge 
su Gintaru Kalpoku atvyksta ir 
spėjusi viešai pasireikšti kaip ga
bi pianistė p-lė Danutė Jokubaus- 
kaitė. Ji akomponuos dainuojant 
G. Kalpokui ir greičiausia dar vie
ną kitą dalykėlį paskambins solo.

Be muzikinių poreiškių Danutė 
ir šiaip plačiai reiškiasi lietu
viškame gyvenime. Ypač ji popu
liari skautuose ir anksčiau stu
dentuose. Dabar baigusi mokytojų 
institutą ji mokytojauja.

čius dainavimo mokytojus. Šioje D. Jokubauskaitę sydnejiškiai 
srityje tobulinasi ir dabar. Turi taip pht girdėję prieš porą metų, 
labai patrauklų ir plačios skalės kada ji dalyvavo jaunimo koncer- 
balsą, dainuoja bosu. Prieš porą te. Bet gal labiausiai ji pažįstama 
metų ruošėsi išvykti pasitobulinti jaunimui, kada Sydnejuje vykstant 
dainavime į užjūrius, bet dėl tautinei stovyklai ji buvo mergai- 
daugelio priežasčių šį sumanymą čių pastovyklės vadovė.
turėjo atidėti. Artimiau Gintaras Melbourne D. Jokubauskaitę da-

TOKIOS TOKELĖS
Turimomis žiniomis Australijos 

Lietuvių Bendruomenės delegacija 
Pasaulio Liet. B-nės seime pasiro
dė pasigėrėtinai. Skaitant šias 
eilutes seimas jau bus pasibaigęs 
bet mūsų bendruomenės nariai 
dar kiek paviešėję Amerikoje jau 
bus Sydnejuje spalio 1 d. Vis dėl 
to būtų gražu, kad mūsų kompe- 
tetingos institucijos rastų priemo
nių ir būdų kaip nors sugrįžusius 
atitinkamai sutikti ir juos pa
gerbti.

bartis močia. — Greičiau atras 
kas yra, greičiau pagydys. Ar ma
ža mergaitė esi, ar kas? —

Taigi, nabagė. Aš žinau, kur 
bėda. Vos tik spėjo atsigulti, gavo 
pakvietimą į vakarėlį iš savo iš
svajotojo. Dabar nors ir bėk, kaip 
tas ubagas, ramentus pametus, į 
atlaidus kilniuosius. Ar bepasitai
kys vėl kada tokia netikėta laimė? 
Ar bepakvies ?... Dabar ir mums 
taip, sąžinę biškį griaužia, lyg 
meškos patarnavimą padarius. Iš
varėm varytinai į tą ligoninę; gal 
ir pastojom kelią į laimę?...

Po keleto dienų grįžo Dzidoriukė 
iš ligoninės sveika. Pati ssakė, kad 
daktarai neradę jokios ligos; buk
tai viskas normalu. Tik močia, 
pasivedus į kamarą man ant au
sies apie kokias ten permainas 
kalbėjo. Dar primūkavojo, kad nė 
vyrams nesakyčiau, nei šiaip kam 
neminavočiau. Bet aš nieko nema
tau; man ji tokia pat ir gana.

Rapolas

lyvauja įvairiuose visuomeniniuo
se ir kultūriniuose parengimuose 
kiekviena proga: ar kaip pianistė, 
akompaniatorė, ar kaip vaidintoja, 
deklamuotoja ar parengimų vado
vė.

Visai buvo pagrįstos užuominos, 
kad išvykstančiųjų palydėjimu 
Sydnejuje niekas nesirūpino, bet 
nors grįžtantiesiems turėtų būti 
kas nors surengta, kad bent dali
nai būtų atitaisyta anksčiau pa
rodytieji apsileidimai. Juk tie, 
kurie Australijos Liet. Bendruo
menę Seime atstovavo, nereikalavo 
jokių paramų iš bendruomenės 
iždo. Tokiu būdu tie atstovai ne
buvo nei samdyti, nei papirkti. 0 
mes visi praktiškai galim pilnai 
pasididžiuoti, kad mūsų bendruo
menė Seime buvo ir atstovaujama 
ir su ja skaitomasi.

Tenka tik stebėtis Sydnejaus 
lietuvių kantrybe: jau kiek metų 
tariamasi dėl bendrų Lietuvių Na
mų ir ligi šiolei tie pasitarimai 
buvo ir tebėra tušti. Kai jau iš 
vienos pusės pradėti daryti kon
kretūs žygiai (ir tikėkime, jie bus 
pozityvūs), kišasi net į šitą reika
lą bendruomenės organai (apylin
kės Valdyba) keldama ir nagrinė- 
dam'a klausimą, kaip sujungti abu 
Sydnejaus lietuvių klubus. Prin
cipe (“vienybėje galybė") tektų 
ir pripažinti vietos apylinkės val
dybai racijos jų pastangoms, bet 
valdyba atrodo apsilenkia su ben
druomenės statutu, kur pasakyta, 
kad “bendruomenės ribose visos 
lietuviškos organizacijos veikia 
autonomiškai”. Keistai nuskambė
jo ir Sydnejaus apylinkės pirmi
ninko pranešime prasitarimas, 
kad "valdyba mano, jog Sydnejuje 
dviejų sporto klubų yra perdaug.” 
(cituota iš atminties). Iš to viso 
gaunasi išvada, kad apylinkės val
dyba vadovaujasi “vairuojamos 
demokratijos” principu, būtent, 
nustatinėti, ko bendruomenėje 
perdaug, kaip tam tikros bendruo
menės ribose veikiančios instituci
jos turėtų derinti savo veiklą 
jungiantis ir t.t. Lygiai keistai 
nuskambėjo apylinkės susirinkime 
deklaratyvinis pasisakymas, kad 
iš vieno klubo turi pasitraukti 
tokie asmenys, iš kito kitokie, ir 
tada būsią lengviau susikalbėti. 
Keista, kad užmirštama, jog kiek
viena organizacija (šiuo atveju 
nainų klubai) turi savo narius 
ir jų yra privelegija, ką rinkti ir 
už ką pasisakyti.

Dagis
— ★ —

Meksikos olimpiadoje šiais me
tais ketina dalyvauti su savo spor
tininkais apie 110 kraštų.

Jonas Girdiius-Klausutis

Bulgaru liaudies kenkėjai
(IS KNYGOS “RAUDONIEJI VIDURAMŽIAI”)

(Tęsinys)

Vokiečiams padedant, Bulgarija atgauna iš Ru
munijos pietinę Dobrudžos provincijos dalį. 1941 me
tais jie užima graikų Makedoniją (Rostovo tėviš
kę) ir kaimyninės Jugoslavijos dalį — Vakarų Tra
kiją. Tuo pačiu bulgarai atsiduria vokiečių pusėje, 
kaip Graikijos ir Jugoslavijos priešas; įsivelia j 
karą su pačiais Vakarais. Tačiau vokiečiams niekaip 
nepavyksta prikalbinti carą, kad paskelbtų karą So
vietų Rusijai. Tokiu būdu radosi keista padėtis: 
vokiečių kareivių perpildytoje sostinėje, Sofijoje, pil
nomis teisėmis veikia ir Sovietų ambasada...

1943 metas caras Borisas suprato, kad vokiečiai 
karą pralaimės. Rusofiliškų partijų spaudžiamas — 
liaudininkų, socialdemokratų, komunistų, — jis ban
do perkalbėti Hitlerį, kad baigtų karą. Tuo tikslu 
jis vyksta 1943 metų vasarą Vokietijon. Toji jo 
kelionė apipinta legendų.

Tik iš Vokietijos grįžęs, caras Borisas 1943 me
tų rugpiūčio 28 dieną miršta neaiškiomis aplinkybė
mis. Sklinda kalbos, kad tai Hitlerio darbas. Esą, 
grįžtant jam asmeniniu Hitlerio lėktuvu namo, pi
lotas pakilęs virš 6.000 metrų augščio taip, kad ca
ras turėjo užsidėti deguonies kaukę. Kaukės filtras 
gi, esą, buvęs užnuodytas, ir nuo tų nuodų caras 
vėliau miręs.

Istorija abejotina. Jau iš chemijos taško, ta
riamas pasinaudojimas nuodais, kurie veiktų tik po 
savaitės, yra gerokai fantastiškas. O, be to, caras 
Borisas buvo bene vienintėlis iš Europos monarchų, 
kurį Hitleris ne tik kad šiaip taip pakentė, bet 
tiesiog mėgo. Taipgi ir įvykęs pokalbis nebuvo toks, 
kad Hitleris įtartų, jog bulgarai mano atsimesti nuo 
sąjungos su Vokietija. Hitleris laikė bulgarus išti
kimais sąjungininkais su 25-ių gerai paruoštų divi
zijų kariuomene.

Tik pasklidus žiniai apie caro susirgimą, Hitle
ris tuojau pasiuntė į Sofiją grupę pirmaeilių gydyto
jų. Jų tarpe savo asmens gydytoją dr. Brandt, Vie

nos profesorių Eppinger ir garsųjį pasaulinio masto 
chirurgą prof. Sauerbruch. Gydytojams, išskyrus už- 
nuodijimo įtarimą, nepavyko nustatyti aiškaus diag
noze. Prof. Sauerbruch oficialiai išreiškė nuomonę, 
kad caras miręs nuo aziatinės kilmės nuodų, veikian
čių širdį. Vokiečių gydytojai ir pats Hitleris pra
šė skrodimo, bet vyriausybė ir karališkoji šeima ne
sutiko. Hitleris įtarė, kad carą nužudė anglų agentai 
su italų žinia. Kas ir kaip iš tikrųjų buvo, lieka 
paslaptis. Sovietai pradžioje labai mielai naudojosi 
versija, kad Hitleris nužudęs carą, bet vėliau staiga 
nutilo ir tekalbėjo apie caro “natūralią mirtį”.

Šitam gabiam ir politiškai augštai vertina
mam valdovui staiga mirus, Bulgarijoje kilo są
myšis. Aliantų oro puolimai miestuose sukėlė pa
niką. Tada valstybės galva, liaudininkas- Bagrja- 
nov, nutarė pakeisti liniją.

Jis pasiuntė paliaubų delegaciją į Ankarą 
susitarti su Vakarais. Londonas ir Vašingtonas 
delsė. Jie painformavo Staliną, kuris patarė nesi- 
derėti. Drauge gi Stalin pradėjo klastingą žai
dimą.

Jis tarėsi su kita bulgarų delegacija Stock- 
holme ir davė jiems suprasti, kad bulgarai pirma 
turi nuginkluoti vokiečius, nes kitaip Vakarai apie 
jokias paliaubas nekalbės. Taip suklaidinti bul
garai 1944 metais rugsėjo 6 dieną dar paskelbė 
vokiečiams karą.

Maža to. Keletą valandų prieš tai Sovietai 
savo ruožtu paskelbė karą bulgarams. Tokiu bū
du nelaiminga Bulgarija įėjo į II-jo Pasaulinio 
karo Europoje istoriją, kaip vienintelė šalis, ku
ri kariavo su visomis kariaujančiomis pusėmis — 
vokiečiais ir nevokiečiais... Visa kita jau vyko 
pagal Stalino logiką: sudaromas "Tėvyninis Fron
tas” — koalicinė vyriausybė. Joje buvo tik vienas 
komunistas, bet už tat vidaus reikalų ministe- 
ris; tas ir “sutvarkė” visą tą “frontą”....

Jo įsakymu pirmiausia suimami visi ’’karo 
nusikaltėliai” ir likviduojami. Bulgarų komunis
tai oficialiai paskelbė, kad ta proga sulikviduo- 
ta 50.000-čių buvusių karininkų, valdininkų, mo
kytojų, policininkų, žurnalistų, biznierių ir dvasi
ninkų.

Ateina ir "buržuazijos" eilė — imtinai su 
“Tėvynės Fronto” partneriais. Suimami liaudinin
kų ir socialdemokratų vadovai. Abi partijos protes
to ženklu pasitraukia iš koalicinės vyriausybės. 
Vakarų aliantai vis dar nesupranta, kas čia per 
žaidimas. Drauge su Molotovu jie nutaria, kad 
abi partijos turi grįžti į vyriausybę...

Andriejus Višinskij, Maskvos inkvizitorius, 
Latvijos “išlaisvintojas” ir žinomų politinių bylų 
“pavyzdinis” prokuroras, pats atskrenda Sofijon 
ir įsako ūkininkų (liaudininkų) partijos vadovui 
Petkovui grįžti į vyriausybę. Kai Petkov atsisa
ko, Višinskij ant jo surinka:

“Tai asmeninis draugo Stalino įsaky
mas”.

Petkov dėl to nesijaudina:
“Aš esu bulgarų politikas ir nepriklau

sau nuo svetimos valstybės pareigūnų įsa
kymų”.

Ar jis žinojo, ką jis tuo pasakė? Jis dar 
nepažino raudonojo patvaldžio...

“Buržujus” likvidavus, atėjo bažnyčios eilė. 
Pravoslavų bažnyčios galva, antikomunistas vys
kupas Borisas krinta negyvas prie bažnyčios durų 
komunistinio automato ugnyje. Suimami protes
tantų bažnyčios vadovai ir jiems iškeliama byla, 
demoralizuojami tikintieji.

1948 metais liepos mėnesį komunistai išlei
džia patį žiauriausią betkada raudonajame pasau
lyje išleistų potvarkių: asmenims, negalintiems 
dirbti “bendruomenei naudingo darbo”, atimama 
teisė į maistą. Tai buvo bado šmėklos panaudo
jimas politikos reikalams.

Už visa tai atsakingi: Dimitrov ir mums jau 
pažįstamas Kostov.

Georgij Dimitrov, Berlyno “Reichstago” pa
degimo bylos didvyris, ilgametis Kominformo še
fas, ištikimas Lenino mokinys, tik 1944 metais, 
Sovietų kariuomenei leidus, grįžo iš Maskvos Bul
garijon. Tuo metu, ką tik iš Plevnos kalėjimo 
paleistas, valdžią perimti ruošėsi Kostov. Daugu

mai partiečių Kostov, iki 1942 metų vadovavęs 
pogrindžio kovai, visą laiką išskyrus trumpą vieš
nagę Maskvoje, gyvenęs krašte, atrodė tinkamiau
sias kandidatas į kompartijos ir vyriausybės va
dovus.

Kitaip galvojo Stalin. Jo akyse, Maskvoje 
gyvenę “draugai” buvo patikimesni už laukinius 
"frontovikus”. Todėl ne Kostov, o Dimitrov tapo 
partijos ir vyriausybės galva. Kostovui tenka 
antrojo asmens vaidmuo.

Tačiau senasis Kremliaus vilkas apsiriko: Kos- 
tovo įtaka dėl to nesusilpnėjo, bet sustiprėjo. Di
mitrov sirguliavo. Girtuokliavimas baigė ėsti jo 
sveikatą. Todėl Kostov buvo tikrasis krašto šei
mininkas. Ir, nepamirškime: jis pirmoje eilėje yra 
atsakingas už bulgarų “revoliucijos” kruvinumą.

Faktinasis krašto šeimininkas betgi susidūrė 
su panašiomis problemomis, kaip Tito Jugoslavi
joje. Nors vienas kito nemėgo — makedoniečiai 
nejaučia jugoslavams daug simpatijos, — bet 
Kostov ir Dimitrov drauge su Tito protestavo 
prieš Maskvos kolonialinį režimą. Vėlesnis Dimi- 
trovo pasmerkimas, Balkanų federacijos planų 
atmetimas ir Dimitrovo mirtis taipgi dar neatbai
dė Kostovo nuo veikimo savo galva.

Dimitrovo tikroji laikysena tame ginče su 
Maskva ryškėja iš jugoslavų kompartijos viršū
nėje buvusio, bet dabar iš ten iškritusio, Džilaso 
memuarų. Dar 1948 metų balandžio 19 dieną Di
mitrov buvo pataręs jugoslavams nenusileisti 
Kremliui. Pats, matyt, nepajėgė priešintis. Tai 
buvo nebe tas Dimitrov, revoliucininkas nuo pat 
jaunystės, Kominterno aktyvistas nuo 1921 metų, 
sukilęs 1923 metais prieš Bulgarijos carą, išsprog
dinęs Sofijos katedrą. Jis dabar bevalis ir bejė
gis senis, jokios dinamikos jame nebeliko

Tačiau 15-ka metų jaunesnis Kostov tuomet 
buvo pilno savo pajėgumo. Jis vairavo nusigėru
sį Dimitrovą, kuris net Stalino akyse buvo prara
dęs “gerą markę”.

Tačiau Červenkovui nebuvo lemta tapti bul
garišku Tito. Baigiantis Dimitrovo erai, Bulgari
joje iškilo “kronprincų”, pasekėjų, naujų gaulei
terių, ty. Stalino teikiamos “investitūros” klau
simas. Kostov žinojo, kad ne jis susilauks paskyri
mo, o Vulko (“Vilkas”) Červenkov. Tai tipingo

(Nukelta i psl. 5)
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šios komandos rezultatai palygi
nus su varžybų pirmojo rato re
zultatais yra geresni, matosi pa
žanga.

SPORTAS ADELAIDĖJE

8, 
su

prieši- 
41-42. 
14, V. 
E. 
R.

Po-
Po-

teko pra-

Vieno taško skirtumu mūsų vy
rai pralaimėjo prieš C.Y. Pirmų- 
jį puslaikį mūsiški ai laimėjo 24-18 
rezultatu. Antras puslaikis buvo 
kopija pirmojo, tik, gaila, 
ninku naudai. Pralaimėta 
Taškus pelnė: R. Daugalis 
Levickis 12, A. Reivytis 
cius 4 ir A. Radzevičius 
cium po 2.

Prieš United Church
laimėti jau daug didesniu skirtu
mu. Kaip ir visuomet kol užteko 
oro, pirmame puslaikyje sužaista 
neblogai. Pirmo puslaikio rezulta
tai 23-25 ir galutiniai 53-64.

Šių rungtynių metu taškus pei
li. Daugalis 19, V. Levickis 

A. Ignatavičius su A. Reivy- 
po 5, E. Pocius 4, L. Urmo- 
2 ir R. Pocius 1.

nė:
17, 
čiu 
nas

Reikėjo net penkiolikos minučių, 
kol pasiektas pirmas metimas. Po 
didelio vargo dar pasiektas ir ant
ras ir tai buvo viskas, šitos rung
tynės tenka laikyti prasčiausiai 
sužaistomis iš viso sezono.

Taškai: N. Vyšniauskaitė 6, V. 
Juciutė su M. Lapienyte po 4, G. 
Krivickaitė su N. Marcinkevičiū
te po 2.

Prieš United Church laimėta 36- 
28 (19-19). Gerai žaistas antras 
puslaikis. Blogai mėtytos baudos. 
Taškai: N. Vyšniauskaitė 14, G. 
Krivickaitė 10 ir V. Juciutė, N. 
Marcinkevičiūtė, M. Lapienytė po 
4. Galimybės patekti į ketveriu
kę gana sunkios.

Antroji mergaičių komnda pa
tyrė du pralaimėjimus. Prieš Unit
ed Church 17-35 (8-16) ir prieš 
West I 17-22 (4-8). Prieš West 
Adelaide ryžtingiau žaidžiant bu-

Jaunių iki 16-kos metų komanda 
nugalėjo pajėgių West Adelaide. 
Laimėta 41-37 (23-12). Antrame 
puslaikyje atleisti pavadžiai, ir 
priešininkai gerokai aplygino re
zultatus. Taškus pelnė: A. Jaunu- 
ts 17, P. Arlauskas su A. Pauliu
kevičium po 8, R. Beinoravičius 
5, J. Vachiani 2 ir A. Skiparis 1.

Ketvirtoji šimtinė šiame sezone 
ir lamėjmas pasiekta prieš silp

nokų C. Y. komandų. Rezultatai: 
112-10 (40-7). Taškai: A. Pauliu
kevičius 46, K. Pauliukevičius 18,

A. Skiparis su R. Beinoravičium
~ TIK PER ANGLIJA.

Pigiau, greičiau, geriau galima pasiųsti dovanų siuntinė
lius savo artimiesiems Lietuvoje.

Artėjant vasarai, dabar, jau pats laikas pagalvoti, kokį 
dovanų siuntinėlį reikia sudaryti ir pasiųsti savo giminėms.

Žemiau siūlome du specialiai paruoštus, praktiškus ir 
labai naudingus siuntinius.

po 12, J. Vachiani 14, P. Arlaus
kas 8 ir A. Jaunutis 2.

Jaunių iki 14-kos metų komanda 
atsiekė du svarbius laimėjimus. 
Nugalėję 37-27 (22-8) North Ade
laide mūsų jauniai pateko į ketve
riukę. Taškus pelnė: K. Sadaus
kas 17, M. Talanskas 12, A. Igna
tavičius 4 ir K. Jaunutis su L. 
Kanišausku po 2.

Su antru laimėjimu prieš South 
Adelaide mūsų jauniai tvirtai įsi
tvirtino ketveriukėje. Šių rungty
nių rezultatai: 38-31; taškai: K. 
Sadauskas 19, M. Talanskas 9, K. 
Jaunutis 4, A. Ignatavičius, L. 
Kanisauskas ir J. Baltrušaitis po 
2.

B.N.
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Mergaičių komanda, susitikusi
kitados įspūdingai nugalėtų West vo galimybių laimėti, šių dviejų 
Adelaide komandų, šį sykį pralai
mėjo 18-29 (14-12). žaista tebu
vo pirmame puslaikyje ir jis lai
mėtas. Antrame puslaikyje, atro
dė, vytietės pradėjo streikuoti.

rungtynių taškai: I. Beinoravičiū- 
tė 22, R. Ignatavičiūtė su R. Stau- 
gaite po 4 ir J. Juciutė su J. Gri- 
gonyte po 2.

APIE ŠIAS ERDVIŲ UŽKARIAVIMO LENKTYNES DAUG 
PASAKO ŽEMIAU PADUODAMA LENTELĖ: 

Amerika 
16 
26 

1993.42 vai. 
637 

erdvėse 7 
6 

10 
0 

330.35 vai. 
853 myl. 

5 
6:01 vai. 

apčiuopiamų praktiš
kų rezultatų. Amerikiečiai pirmieji paleido satelitų, kuris reflek
tuoja televizijos ir radio paveikslus ir pranešimus iš kontinento į 
kontinentų. Ką daro rusai, niekas dar nežino, bet amerikiečiai jau 
rengiasi konkrečiai išleisti žmogų į mėnulį ir gal visai greitu laiku.

Skridimų j erdves su žmonėmis padarė 
Žmonių, buvusių erdvėse skaičius 
Išbūtas laikas erdvėse su žmonėmis 
Bendras apskridimų apie žemę skaičius 
Žmonės, buvę daugiau negu vienų kartų 
Vieno žmogaus skridimai 
Dviejų žmonių skridimai 
Trijų asmenų skridimai 
Ilgiausiai išbūtas laikas erdvėse 
Didžiausias nuotolis pasiektas nuo žemės
Pavaikščiojusių po erdves žmonių skaičius 
Išbūtas laikas asmenų, išlipusių iš erdvėlaivio

Be to, šitoji kova už erdves jau davė ir

Rusija 
9 

12 
354.01 vai. 
310 

1 
7 
1 
1 

119.06 vai. 
307.5 myl 

1 
0:10 vai.

Eenfctynės i erdves
Spalio 4 d. jau bus vienuolika 

metų, kai žmogus prasiveržė pro 
žemę gaubiančių atmosferos dangų 
ir pateko į erdves. Tai įvyko 1957 
m. spalio 4 d., kada sovietai išlei
do į erdves pirmų nuo žemės kūnų, 
pavadintų Sputniku I-ju. Tų pačių 
metų lapkričio 3 d. iškilo į erdves 
antrasis pusės tonos svorio sputni- 
kas, iškeldamas drauge ir šunį, 
kaip pirmų gyvų sutvėrimų. Jis 
buvo nuleistas žemėn, bet šuo bu
vo negyvas.

Nors ir kaip amerikiečiai pir
mauja technikoj, bet savo pirmų 
raketų j erdves iššovė tik po tri
jų mėnesių, t.y. 1958 metų sausio 
31 d., išleisdami satelitų su įvai
riais erdvių tyrimų instrumentais, 
o jau tų pačių metų gruodžio mėn. 
amerikiečiai iššovė į erdves ketu
rių tonų svorio satelitų, keturis 
kartus sunkesnį, negu prieš tai bu
vo iššovę rusai.

Atsirevanšuodami rusai paleido 
raketų Lunik I, kuri praskrido pro 
mėnulį ir įsisjungė į saulės orbi
tų. Gi 1959 m. rusai dar padarė 
šuolį išleisdami Lunik II, vairuo
jamų radijo bangomis, kuris pa
siekė mėnulį. Po kelių savaičių ru
sai dar išleido Lunik III, kuris 
apskriejo aplink mėnulį ir nufoto
grafavo kitų mėnulio pusę, kuri 
niekad nematoma nuo žemės. Drau 
ge rusai skubino išleisti į erdves 
ir pirmų žmogų. Kalbama, kad 
rusai prarado net keturis žmones 
tokiuose bandymuose. Be to jie 
buvo išleidę eilę gyvulių, kaip šu
nų, kačių, pelių, kurie buvo sėk
mingai nuleisti žemėn. 1960 m.

rugpjūčio mėn. amerikiečiai sėk
mingai gruzino į žemę savo išleis
tų į žemės orbitų satelitų.

Erdvių užkariavimo lenktynės 
pasidarė labai karštos. Netrukus 
rusai išleidžia į erdves pirmų as
tronautų, kurį sveikų susigrųžina 
žemėn, o 1961 m. balandžio 12 d. 
rusai išleidžia savo astronautų Ju- 
ri Gagarin, kuris apskrido aplink 
žemę ir laimingai buvo nutupdy
tas. Pirmoji žmogaus kelionė erd
vėse užtruko 1 valandų ir 48 mi
nutes. Po trijų savaičių amerikie
čiai išmetė pasidairyti po erdves 
keturiolikai minučių savo astro
nautų A. B. Shepard, kuris irgi lai
mingai buvo nuleistas žemėn.

Šiose lenktynėse rusai dar šoko 
šuolį pirmyn 1961 m. išleisdami į 
erdves majorų Titov, k uris ap
skriejo aplink žemę 17 kartų ir 
erdvėse išbuvo 25.18 vai. Amerikie
čiai nenori šiose lenktynėse pasi
duoti ir jau 1962 m. vasario mėn. 
išleidžia astronautų John Glenn, 
kuris apskrieja aplink žemę tris 
kartus. Netrukus tokių astronau
tų skaičius kyla, ir jau 1963 m. 
birželio mėn. rusų Bykovskis iš
būna erdvėse 119 valandų ir aps
krieja žemę 81 kartų, šiam dar e- 
sant erdvėse rusai išleidžia į erd-

ves ir pirmų moterį, kuri palaiko 
ryšį radijo pagalba su Bykovskiu. 
Š moteris išbūna erdvėse 71 va
landų ir apskrieja žemę 48 kar
tus. Gi 1964 m. spalio mėn. nišai 
išleidžia erdvėlaivį su trim asme
nim, kurie per 24 vai. apskrieja 
žemę 16 kartų. O jau 1965 m. ko
vo mėn. rusas Leonov 300 mylių 
atstume nuo žemės išlipa iš savo 
kapsulės ir pavaikščioja po erd
ves.

Nenusileisdami amerikiečiai 
sparčiai vejasi rusus ir erdvėlai
viu Gemini iškilę astronautai irgi 
pavaikščioja erdvėse net ilgesnį 
laikų ir pralenkia rusus, kad su 
erdvėlaiviu Gemini VI astronautai 
W. Shira ir T. Stafford susitin
ka su kitu erdvėlaiviu Gemini VII 
ir skrieja drauge pėdos atstume 
vienas nuo kito. Netrukus du ame
rikiečiai Borman ir LoveI padaro 
aplink žemę 206 orbitas per 330 
su puse valandos. 1966 m. ameri
kiečių astronautas Gordon būda
mas erdvėse persėda į kitų raketų 
ir net ant jos raitas pajoja.

Šita kova už erdves neapsiėjo be 
aukų. 1967 m. sausio mėn. bešau-

pa
nų-

ap

nant raketų sprogo ir žuvo du as
tronautai. Sovietų astronautų spė
jama žuvo daug daugiau. Kalba
ma esą, ir tokių, kurie iššauti 
liko erdvėse nesugebant jų 
nuleisti žemėn.

Erdvėlaiviams beskaidrant
link žemę su žmonėmis kiti erdvė
laiviai pasiekė tolimas planetas, 
kaip Venerų ir Marsų, o dar kiti 
nesudūžtat buvo nutupdyti ant 
mėnulio. Artėja laikas, kada žmo
gus bus nutupdytas gyvas ant mė
nulio. Kas bus tas pirmasis? Tuo 
labai suinteresuotos abi lenkty
niaujančios pusės — amerikiečiai 
ir rusai.

M

MEILĖ IR ATOMAS

ĮDOMŪS FAKTAI

Atskleisdamas Mūsų Pa
stogę pagalvok, ar apmo
kėta jos prenumerata!

Naujausioje Encyklopedia Bri
tannica laidoje žodis “atomas” 
aiškinamas net per trylika pusla
pių, gi žodžiui “meilė” paskirta 
tik puslapis. Tuo tarpu 1935 metų 
tos pačios enciklopedijos laidoje 
atomui tebuvo paskirta trys pus
lapiai, o meilei 11.

paruošė Bill Wilson

Jau nuo senų laikų Amerikos 
kaubojų arkliai pasižymi nepa
prasta ištverme ir vikrumu. Jie 
net ir vadinami kaubojų arkliais 
arba ketvirčiokais (quarter horse) 
už jų ketvirčio mylios nepalygina
mų startavimų. Šita arklių rūšis 
išsivystė dar kolonijaliniais lai
kais iš anglšikų ir ispaniškų ark
lių veislės.

Šiandie gimimų kontrolės klau
simas plačiausiai diskutuojama 
tema pasaulyje, bet prieš 50 metų 
Amerikoje buvo areštuota Mar
garita Sanger, ben« pirmoji ati
dariusi New Yorke gimimų kon
trolės klinikų. Nežiūrint, kad mo
derniom priemonėm maisto gamy
ba pasauly pakilusi, vis tik žmo
nija plečiasi daug greičiau, negu 
juos bus galima išmaitinti. Tad 
gimimų kontrolės klausimas yra 
daug gilesnis.

Bene pirmų kartų 1944 m. pra
dėta vežioti šviežius maisto pro
duktus iš vienos vietovės į kitų 
lėktuvais. Amerikoje iš Los An
geles buvo vežami špinatai, braš
kės ir kitokios daržovės ar vaisiai, 
kurie ilgai neišsilaiko. šiandie 
lėktuvais pervežama maisto pro
duktų daug daugiau, negu kito
mis priemonėmis. Sakysim, švie
žius vaisius šiandie skintus vienoj 
pasaulio daly rytoj gali turėti ant 
stalo kitame žemės gale.

VASARINIS 1968. 1.
Gėlėto nepermatomo nailono medžiaga 4 suknelėm, 

3i jardo vilnonės angliškos medžiagos vyriškam kostiumui, 
31 jardo vilnonės medžiagos moteriškam kostiumui, 1 tere- 
lyno bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 p. vy
riškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių kojinių.

$A 55.00.

VASARINIS 1968. 2.
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė medžia

ga, 3į jardo angliška vilnonė kostiuminė medžiaga, šilkinė 
arba nepermatomo nailono medžiaga dviem suknelėm, 1 šil
kinė skarelė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 1 svaras šo
koladinių saldainių, 1 vyriškas nailoninis arba moteriškas 
lietpaltis.

$A 55.00

ga,

Taip pat į bet kurį siuntinį galima pridėti žemiau išvar
dintus dalykus kurie visada naudingi ir laukiami Lietuvoje: 
vilnonė labai gera skarelė $A 3.00, nailoninis lietpaltis, 
$A 7.50, vyriški arba moteriški megstukai $A 8.50, nailoni
niai marškiniai $A 5.50, vyriškos arba moteriškos nailoninės 
kojinės $A 1.75.

Baltic Stores Ltd
(Z. JURAS)

421 HACKNEY RD., LONDON, E. 2. 
ENGLAND. Telef. SHO 8734.
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Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos pats siun- X 
tėjas pasirenka iš kainoraščio, arba užsako, kas jam patinka. J 
Taip pat, persiunčiame ir Jūsų supirktus siuntinius. J

V
Mūsų sąskaitos duoda teisę į Income tax sumažinimą, į*< 

jei siuntiniai siunčiam! šeimai. !♦'

ATSTOVAI AUSTRALIJOJE:
H. PETRAUSKAS, 25 Prior Rd., Noble PL, Melbourne, Vic.

Tel. 546 3416.
ST. RECIUGA, 58 Wehl Str., Mount Gambier, S-A.
K. STANKŪNAS, 5 Markwell Str., Bowen Hills, Q.

BULGARU
(Atkleta iŠ psl. 4) 

stalinisto pavyzdys: nedaug smegenų, bet už tai 
daug plaukų ant galvos; kvailas, bukaprotis, bet 
žiaurus. Savo karjerų červenkov pradėjo Maskvoje 
kaip Dimitrovo asmens apsaugos “leibgvardistas”. 
Karjeristas, kaip visi GPU nariai, jis dar vedė 
senmergę Dimitrovo seserį ir pasidarė Bulgarijos 
raudonojo caro svainis, šis tipelis, ne tik veido 
išraiška plėšikas-profesionalas, bet ir būdo savu
mais, mėgo girtis, kad tik 1947 metais pirmų 
kartų savo gyvenime užsidėjęs kaklaraištį. Čer
venkov laukė savo eilės ir sulaukė.

1949 metų kovo pabaigoje Dimitrov išvyksta 
“atostogų” Rusijon. Kaip išsilavinęs žmogus, jis 
kartų pareiškė: “Jei nebūčiau revoliucionierius- 
profesionalas, mieliausiai užsiiminėčiau kultūra ir 
švietimu”, — ir drauge Rusijon išsivežė savo bib
liotekų. Atsisveikindamas su draugais nepaliko jo
kių abejonių, kad tai bus jo paskutinė kelionė: 
gauleiterio atšaukimas. “Atšaukimas iš pareigų” 
— tai švelniausia valymo forma. Stalino laikais 
ji buvo pritaikinta tik vienam Dimitrovui. Ne 
be reikalo.

Stalino akyse Dimitrov buvo aiškus “titois-
tas”. Net jo politikoje ūkininkijos atžvilgiu ma-
tyti tautinio komunizmo bruožų. Tačiau Dimitrov 
buvo perdaug didelė figūra tarptautiniame komu
nizme, kad jį galima būtų sulikviduoti eilinėje 
teismo komedijoje. Stalinui nevertėjo sudaužyti 
paskutiniojo senojo komunizmo simbolio, nes tai 
būtų kenkę jo paties prestižui. Be to, koks gi 
iš Dimitrovo priešas?

Tokių aplinkybių akivaizdoje leista Dimitro
vui “garbingai” numirti. Jo palaikai bus balza
muojami ir po stiklu išstayti. Bet vėliau. Pirma 
reikėjo dar pasmerkti jo žalingų politiką ir “ti- 
toizmų” Bulgarijoje i)šrau|ti su šaknimis.

Titoizmą pasmerkti turėjo pats Dimitrov, to
dėl gavo atšaukti federacijos tezę; todėl “Prav- 
dos” antausis. Drauge gi buvo išgelbėti jo palai
kai, išsaugotas "karžygio mitas”.

Jo vietoje, nes tvarka turi būti, reikia skers
ti Kostovų. Pirma, jis irgi tautinis komunistas, 
antra, jis visų laikų “vairavo” Dimitrovą, o, tre
mia, jis užsienyje mažai žinomas ir, pagjaliau, 
juo tiki bulgarų “titoistai“.

REŽISŪRA
Kyla klausimas, kas toms politinėms byloms 

rašė scenarijų? Kas režisavo tas teisines komedi
jas? Bulgarijoje tai atliko speciali komisija, at
vykusi iš Maskvos Sofijon tuoj po Kominformo 
įvykdyto Tito pasmerkimo. Komisija formaliai 
priskirta prie Sovietų pasiuntinybės su uždaviniu 
“Ištirti galimybes sustiprinti sovietų-bulgarų san-

♦

tykius”. Faktiškai komisija priklausė ne nuo pa
siuntinybės ar pastarosios saugumo valdininko, 
bet tiesiog nuo augščiausios instancijos Maskvo
je — politbiuro.

Tuo metu mirė Dimitrov, ir visų Bulgarijos 
kompartiečių akys krypo į Kostovų, nąujųjį val
dovų. Tačiau minėtoji komisija jau tada slaptai 
nėrė kilpų ant Kostovo sprando. Sovietų pareigu-, 
nai nė neslėpė, kad Kostov Maskvai nepriimtinas. 
Bet tai bulgarų nejaudino. “Kaip tik dėlto jis 
mums labai patinka", — galvojo dažnas iš jų.

Komisijų “geriems santykiams stiprini” iš 
dalies išgalvojo minėtasis červenkov. Jis pradėjo 
žaidimų “neaiškiais” užsipuolimais CK posėdyje, 
1949 metais kovo 27 dienų. Po audringų diskusi
jų ir porų savaičiif besitęsusios įtampos, Červen
kov laimi ir skiriamas kompartijos generaliniu se
kretoriumi nuo balandžio 14-tos dienos. Pirmas jo 
veiksmas naujose pareigose — apkaltinti Kosto
vų “nuoširdumo ir draugiškų jausmų Sov. Sąjun
gos atžvilgiu stoka”. Tai ta pati frazė, kuria 
Maskvos agentas žujovič Belgrade kaltino Titų. 
Abiem atvejais ta “nuožirdumo stoka” rėmėsi 
krašto sunkia ūkine padėtimi.

Kostov, kaip ir Tito, priešinosi rusų plėšika
vimo politikai. Pasirėmęs “valstybinių paslapčių
išlaikymo įstatymu”, Kostov įsakė savo ministe-
rijoms neprileisti sovietų prie Bulgarijos ūkio sta
tistikų. Jis toliau įsakė neduoti sovietams jokių 
žinių apie prekybos santykius su Vakarais ir kai
nas, .kurias Vakarai moka už bulgarų žemės ūkio 
produktus. Kremliui tokie dalykai visiškai nepati
ko: jo atstovai reikalavo iš bulgarų pilnai ir be 
sąlygų atkleisti visas kortas. Kostov atsisakė, nu
rodydamas į minėtų įstatymą. Sovietai aimanavo, 
kad tokia laikysena juos verstų “užsiiminėti špio
nažu” prieš socialistinę Bulgariją, ir “davė su
prasti”, kad Bulgarijos komunistams Sov. Sąjun
ga neturėtų būti užsienis.

Ir Bulgarijos atveju išryškėjo sovietinio “Rei
cho" tikroji pažiūra į “liaudies demokratijas”, ku
rias, anot sovietologo prof. Borkenau, “Maskva 
būtų jau 1945 metais įjungusi j Rusijos sudėtį, 
kaip Pabaltijo valstybes, — bet nuo to susilaikyta 
grynai taktiniais apskaičiavimais: tada dar neno
rėta perdaug griežtai demonstruoti agresyvumą 
Vakarų atžvilgiu”. Bet tai tik formalumas. Prak
tikoje Maskva liaudies demokratijas laikė ir lai
ko eilinėmis “Reicho” provincijomis. Tačiau,, lai
kydamasis formalumų ir Bulgarijos liaudies res
publikos .popierinio suverenumo, Kostov priskyrė 
ir Sov. Sąjungą prie užsienio. Tasai, tariamai 
“teorinis” nuomonių pkirtumas Ir įžiebė Konf
liktą. Kostovo pasipriešinimas Maskos pageidavi
mams galėjo sukrėsti raudonosios imperijos pama
tus. Užteko vien galimybės...

(Bus daugiau)
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LIETUVIAI AUSTRALIJOJE
MELBOURNE
FILMŲ VAKARAS

Rugpjūčio 25 d. vakare Melbour
no Lietuvių Namuose mūsų karių 
ramovėnų pakviestas Dr. kun. Ba- 
činskas padarė labai įdomų prane
šimą iš savo kelionių po Europą 
ir Ameriką.

D r. kun. Bašinskas virš metų 
buvo Vasario 16 d. Gimnazijos Vo
kietijoje direktorium ir turėjo pro
gos susipažinti su Europos lietu
viais ir stebėti visus pasikeitimus 
Vokietijoje. Europa ir Vokietija 
jau nebe ta, kurią palikome prieš 
20 metų. Visi užsikrėtė ameriko- 
nizmo ir biznio liga. Kultūrai ma
žai belieka laiko, nes tai neduo
da pelno.

Po pranešimo svečias parodė 2 
spalvotas filmas iš Vasario 16 d. 
Gimnazijos ir iš kelionės po Ame
riką.

Gaila, kad filmų vakaras tega
lėjo prasidėti tik po klubo susirin
kimo ir todėl užsitęsė labai vėlai, 
bet tie, kurie pasiliko, nesigailė
jo.

Baigus filmų rodymą, Ramovė
nų pirm. p. Vyt. šalkūnas visų 
dalyvių vardu išreiškė nuoširdžią 
padėką kun. Dr. Bašinskui, paly
dėtas plojimais.

Alb. P.

METINIS KLUBO 
SUSIRINKIMAS

Rugpjūčio 25 d., Lietuvių Na
muose įvyko Melbourno Lietuvių 
Klubo metinis susirinkimas. Jam 
pirmininkavo Lietuvių Namų Ta
rybos pirm. inž. Jokubauskas, 
sekr. p. N. Butkus.

Susirinkimo metu buvo paskelb
ta rinkimų komisijos rezultatai ir 
patvirtinta 1967-69 metų apyskai
ta. Rinkimų K-jos pirm. inž. K. 
Mieldažys savo pranešime pareiš
kė, kad į Tarybą pagal balsų dau
gumą išrinkta p.p. Vingrys, Či- 
žauskas, Gružauskas ir Aglinskas. 
Iš senųjų Tarybos narių lieka p. 
p. inž. Jokubauskas, Venslaus- 
kas ir ponia Balčiūnienė.

Tarybos veiklos pranešimą pa
darė pirm. inž. Jokubauskas, iš
reikšdamas padėką liet, evang. pa
rapijos vadovybei už gražų koply
čios išdažymą. Ramovėnams už ba
lių salės grindų sutvarkymą, visai 
eilei pavienių asmenų, kurie ištin
davo ir išdažė sienas, sutvarkė 
elektrą, padidino sceną, tvarkė lu
bas ir stogą. Buvo asmenų, išdir
busių net 120 valandų, tvarkant 
Lietuvių Namus.

Didžiausia padėka buvo poniai 
Balčiūnienei, kuri visą bufeto pel
ną apie 350 dol. perleido Lietuvių 
Namams. Taip pat įdomu paste
bėti, kad prie dažymo darbų pri
sidėjo net ir Geelongo lietuviai.

Finansinę apžvalgą padarė Ta
rybos ižd. p. Vingrys, kuri revi
zijos komisijos ir auditoriaus p. 
Špokevičiaus buvo patvirtinta.

Naujos salės . statybai ateinan
čių metų sąmatoje surinkti 12.000 
dol. Salės projektą paruošė archi
tektas Algis Klimas be atlyginimo. 
Jaunam architektui visų nuoširdus 
ačiū.

ŽINIOS
Pasaulio politiniuose sluogsniuo- 

se pasklido kalbos, kad po Čeko
slovakijos sekantis sovietų smūgis 
būsiąs nukreiptas į Rumuniją ir 
Jugoslaviją. Nežiūrint esamo pa
vojaus Rumunijos ministeris pir
mininkas vis tiek išreiškė griežtą 
protest, prieš Čekoslovakijos oku
paciją ir reikalauja, kad okupa
cinės pajėgos skubiai pasitrauk
tų iš Čekoslovakijos.

Popiežius Paulius VI pakarto
tinai pasmerkė sovietų agiresiją 
prieš Čekoslovakiją ir kvietė vi
sas Europos tautas konsoliduotis 
ir taikingai bei teisingai spręsti 
susidarusias problemas.

Amerikiečių mokslininkas — 
erdvių specialistas Dr. E. F. M. 
Rees, šiuo metu lankydamasis 
Australijoje pareiškė, jog jis pil
nai įsitikinęs, jog erdvėse tarp 
milijonų dangaus kūnų yra ir dau
giau tokių apgyvendintų planetų 
kaip mūsų žemė ir kad yra bū
tybių panašių į žmones. Jo teigi
mu saulės sistemoje tėra tik vie
na žemė, turinti gyvybę.

— * —
Proteseuodami prieš sovietų ag

resiją pasaulisio garso muzikai, 
jų tarpe A.'Rubinstein ir Y. Me
nuhin paskelbė boikotą tiems kraš
tams, kurie prisidėjo prie Čekoslo
vakijos okupacijos. Tie kraštai: 
Rusija, Lenkija, Bulgarija ir rytų 
Vokietija.

— ★ —
Prieš pat Čekoslovakijos inva

ziją sovietų vadovybė pakvietė vi
zitui Amerikos prez. L.B. John
son. Tačiau sekančių dienų įvykiai 
pastojo kelią prezidento atsaky
mui.

Salės statybai buvo vedamas au
kų vajus, bet vajaus komisijos 
pirm. p. Prašmutas nusiskundė 
mažu aukotojų skaičiumi. Auka
vo 82 asmenys. Iš jų tik 43 klu
bo nariai. Iš viso tesurinkta 2645 
dol.

Daugiausia kalbų sukėlė Lietu
vių Brolijos pasiūlymas prisijung
ti prie M.L. Klubo, kad likvida
cijos atveju gautas iš p. B. Zabie
los vienas akras žemės prie Wood
end nepatektų į svetimas rankas. 
Pavesta tarybai su L. Brolija rei
kalą ištirti ir nesant teisinių kliū
čių, klausimą išspręsti teigiamai.

Susirinkimą baigiant per klausi
mus ir sumanymus vėl grįžta prie 
salės statybos ir lėšų telkimo prob-

lemos, p. Bikulčius pasiūlė, kad 
visi lietuviai, kurie dar nėra davę 
salės statybai, paaukotų arba pa
skolintų bent po 50 dol. nuo šei
mos. Tada per metus pastatytume 
didelę salę. Geros salės mums tik
rai reikia. 1970 m. Melbourne bus 
suvažiavimas ir Lietuvių Dienos. 
Iki to laiko reikia Lietuvių Namus 
užbaigti.

Alb. Pocius

SYDNEY
GRAž IŠVYKA

Sydnėjaus apylinkės valdybos 
narės jaunimo reikalams p. N. 
Grincevičiūtės-Wallis rūpesčiu ir 
pastangomis rugpjūčio 30 — rug-

KIEK AS SUŽINOJAU!
Kwka

Tautos Šventės minėjimas, or
ganizuotas p. G. Kazokienės Syd
nėjuje, pasiekė ir tolimesnes kolo
nijas. Iš Melbourno p.p. Mikai
los specialiai paskubino savo vi
zitą į Sydnėjų, kad galėtų daly
vauti šiame minėjime. Tikimės, 
kad jie neapsivylė.

Pereitą šeštadienį vedė žinomų 
kabramatiškių sūnus 
Pauliukonis. Jo išrinktoji 
likė. Taip ir nesulaikomai 
lietuviškoji giminė į visas

Vytautas 
austra- 
plečiasi 
puses...

lietuviųAną savaitgalį grupė 
jaunimo turėjo išvyką j snieguo
tus kalnus. Buvo išvykę 18 as
menų grupė. Viskas būtų pasi
baigę laimingai, bet vargšui A. 
Chodai įvyko nelaimė — beslidi- 
nėdamas išsisuko koją ir turėjo 
peranksti išvyką nutraukti.

Adelaidėje bepraktikuojantis Dr. 
R. Baužė su žmona susilaukė pir
magimio sūnaus. Laimingas dak
taras skambina į Sydnėjų praneš
damas linksmą naujieną tėvams 
ir nutaręs jaunąjį B^užiuką pa
vadinti Antanu pagal senelį — 
ALB garbės narį. Sveikiname!

Aną sekmadienį sydnėjiškiai 
apylinkės susirinkime svarstė val
dybos patiektą klausimą, kaip su
vienyti nesamus Sydnėjaus lietu
vių namus. Šitas klausimas Sydnė
jaus lietuviams tai kaip pasijan- 
so dėstymas — metų metais tas 
pats ir niekad nenusibostantis, o 
rezultate kaip namų nėra, taip 
nėra. Jeigu taip žodžiai būtų pa
virtę plytomis...

Nors Kanadoj ir vasara pil
nam gražume, bet vos tik nuvykus 
p. Pajauta Pullinen susirgo ka- 
nadiška sloga, kad net ir į Seimą 
negalėjo nuvykti. Nežiūrint to vis 
tiek ketina dalyvauti šviesos suva
žiavime pas p.p. Bačiūnus Tabor 
Farmoje. Sako, Kanadoje gražu, 
bet labai pasiilgus Sydnėjaus.

Dainos choro koncertas bus be
ne patraukliausias iš visų šiųme
tinių parengimų Sydnėjuje. Daly
vauja ir daug žadantis jaunas 
solistas iš Melbourno Gintaras 
Kalpokas. Koncertas įvyksta rug
sėjo 21 d. ukrainiečių salėje Lid- 
combe.

Ryšium su Čekoslovakijos okupa
cija Adelaidėje buvo surengta 
rugpjūčio 24 d. priešsovietinė de
monstracija, kurioje šalia kitų ak
tyviai demonstravo ir vietos komu
nistai. Demonstracijoj dalyvavo 
ir apie 50 lietuvių.

Jau ateinantį šeštadieni Adelai
dės Moterų Sekcija rengia Der
liaus balių Liet Namuose. Lie
tuviškai galvai kiek keistokai 
skamba — derliaus balius, kai dar 
tik prasidėjęs pavasaris...

Šie metai Melbourne skaitomi
poringi. Susižiedavo Melb. apylin
kės pirmininkas, valdybos sekreto
rius, studentų pirmininkas, tauti
nių šokių grupės vadovas, skautų 
vyčių būrelio vadas... Kaip mato
me, visa valdžia ir keletas neeili
nių. z•

Melbourno Liet. Klubo metinia
me narių susirinkime paaiškėjo, 
kad visi labai noriai naudojasi 
Lietuviu Namais, bet labai neno
riai prisideda pinigais tų namų 
pagerinimui. •

Mūsų Pastogės jubiliejiniame 
(1000-jame) numery skaitėme dail. 
V. Rato labai pozityvų pasiūlymą 
daugiau iliustruoti savą spaudą ir 
tuo sukrausime mūsų gyvenimo 
vaizdinės dokumentacijos lobį. 
Smagu, kad Mūsų Pastogė ilius- 
stracijomis gerokai praturtėjo, 
Gal p. V. Ratas ir taikliai patai
kė.

•
Sydnėjaus Lietuvių Ansamblis 

nesnaudžia: jau spalio 12 d. Dai
navos salėje (Bankstowne) ren
gia savo vakarą ir ketina pasi- 
rodyti su įvairiaspalve progra.. 
ma. Gėrėjomės Ansamblio pasiro
dymu pirmą kartą, tikėkimės, kad 
būsimasis pasirodymas bus dar pa
trauklesnis.

iNiukastelio lieituvių apylinkės 
Valdyba rengia Tautos šventės 
Minėjimą. Minėjimas įvyks šešta
dienį, rugsėjo 14 d. South Wal- 
send Progress Assoc, salėje, 132 
Cardiff Road, Wallsend. Pradžia 
7 vai. 30 min. Programoje: Mi
nėjimui skirtas žodis, dainuos Niu- 
kastelio lietuvių choras, ir groži
nė dalis. Po oficialios 
pobūvis su šokiais ir

sėjo 1 d.d. buvo ssuorganizuota 
Sydnėjaus lietuvių jaunimo išvy
ka j Snieguotus kalnus pasidairy
ti ir pašliužinėti. Buvo išvykęs 
gana gražus 18 asmenų jaunimo 
būrys, kurie sėkmingai praleido 
savaitgalį snieguose ir sugrįžo at
sigavę ir kupini ryžto naujai iš
vykai jei ne šiais, tai būtinai ki
tais metais. Daugelis iš dalyvavu
sių iš viso nebuvo matę sniego ir 
žiemos gamtovaizdžio nekalbant 
jau apie pašliūžų sportą. Tai juo 
didesnis įspūdis.

Gaila, kad ir šioje išvykoje į- 
vyko nemalonumų: bešliužinėda- 
mas pirmą dieną Andrius Choda 
nelaimingu būdu virsdamas išsi
suko koją ir turėjo būti specialiu 
lėktuvu grąžintas į Sydnėjų. Da
bar koja sutvarstyta ir Andrius 
sparčiai taisosi.

Bene didžiausia sniego entuzias
tė buvo šioje išvykoje Ugnė Ka- 
zokaitė. Ji, tiesa, iš viso pirmą 
kartą pamatė kalnus ir sniegą, 
bet būdama visa siela sportinin
kė, stojo ant pašliūžų ir nėrė į 
sniegus. Kiti seni pašliūžų vilkai, 
matydami jos entuziazmą ir pas
tangas, pripažino jos per pirmas 
dienas padarytą šiame sporte pro
gresą, tvirtino, kad ji tiesiog gi
musi ant pašliūžų...

MELBOURNO LIETUVIŲ 
MOTERŲ DĖMESIUI 

Maloniai kviečiame visas lietu
ves moteris rugsėjo 21 d. 4 vai. 
vak. į Lietuvių Namus, Errol gat
vėje 50 Nr. POPIETEI.

Pasisšnekėsime aktualiais mote
rims klausimais. I klausismus atsa
kinės mūsų kviesta Dr. Petrik 
Šiurnienė. Užbaigsime popiete ka
va ir pyragaičiais.
Melb. Soc. Globos Moterų D-ja.

PRANEŠIMAS
Sydnėjaus Lietuvių Klubo meti

nis narių susirinkimas šaukiamas 
rugsėjo 22 d. sekmadienį, 1.30 vai. 
laikinose klubo patalpose 
Church St., Lidcombe.

DARBOTVARKĖ
1. Metinis Valdybos pranešimas, 

svarstymas ir priėmimas. 2. 1967- 
68 m. finansinių pajamų ir išlaidų 
apyskaitos bei revizorių praneši
mo svarstymas ir jų priėmimas. 3. 
Valdybos narių rinkimai 1968-69 
metų kadencijai. 4. Revizoriaus 
rinkimai ir jo mokesčio nustaty
mas. 5. Klubo statybos sąmatos 
priėmimas. 6. Einamieji reikalai.

V. Jaras Sekretorius

39

dalies seks 
bufetu.

Varkalienė 
porą savaičių 

svečiavosi Adelaidėje aplankyda
ma pažįstamus ir susipažindama 
su miestu. Jos vyresnis sūnus Ra
mūnas jau keli metai gyvena Ade
laidėje, o jo vestuvės įvyko rug
sėjo 7 d. Brisbanėje, nes ten gy
vena jaunosios tėvai. Ponia Var
kalienė yra N.Z. Liet. B-nės val
dybos iždininkė.

N au j azelandietė 
su sūnum Vaidu

P-

Vasario 16 gimnazija Vokieti
joje nuo liepos 1 dienos jau ne
priklauso Vokietijos Liet, 
globai ir žiniai. Gimnaziją tvarko 
specialiai sudaryta kuratorija.

B-nės

Jau kiek laiko, nesimato sydnė- 
jiškio Andriaus Garolio besiautė- 
jančio su savo “Honda”. Ar jis 
į metų pabaigą užgulė ant knygų 
turėdamas prieš akis sunkius me
tinius egzaminus, ar gal sustrei
kavo pati “Honda”?

Gerai, kad Mūsų Pastogėje bu
vo iškeltas reikalas išsišaukti me
nininkų iš užsienio. Nesvarbu, kas 
atvažiuotų, bet juos pasitiktume ir

KRAŠTO VALDYBOS 
LAIŠKAS

pamylėtume tikrai nuoširdžiai lie
tuviškai! Sveikas sumanymas ir 
reikėtų j j nedelsiant realizuoti.

Jau atspausdinta Minties spaus
tuvėje p. Avos Saudargienės du 
scenos veikalėliai jaunimui: “Bu
vo broliai devyni” ir “Sigutė”, abu 
statyti Bankstowno savaitgalio 
mokyklos ir praėję su didžiausiu 
pasisekimu. Knygą leidžia ALB 
Krašto Kultūros Taryba. Šiuo me
tu ji yra knygrišykloje ir netru
kus pasirodys knygų rinkoje.

*
Susižiedavo Sydnėjuje visiems 

pažįstama Ramunė Zinkutė. Ji 
šiais metais baigs veterinarijos 
mokslus, o jos pasirinktasis irgi 
studijų kolega veterinaras. Vestu
vės įvyks greičiausiai tada, kai 
abiejų diplomai atsidurs kišenė
je.

PADĖKA
ALB Latrobe Valley Seniūnijos 

Bibliotekai papildomai aukojo kny
gų: R. Čėssna (Albury) 24 egz. 
(anksčiau — 52 egz.), J. Mikš- 
tas (Yallourn) 27 egz. (anksčiau 
— 189 egz.). Nauji aukotojai: Ni
dos Klubas (Anglija) 1 egz., K. 
Šimkūnas (Garfield) 7 egz., P. 
Venckus (Blackburn) 1 egz.

Visiems aukotojams nuoširdus 
lietuviškas ačiū! 
mamos ir toliau 
tiečių aukojamos 
Mr. F. Sodaitis, 
Morwell, Vic.

Mielai bus prii- 
geraširdžių tau- 
knygos, adresu: 
3 Jennifer Str., 

. 3840.
Bibliotekos Tifarkytojas

Pasiekė gandai, kad Adelaidėje 
verdamas kažkoks lietuvybės var
dan magiškas vienybės ir solida
rumo viralas.
Vyriausi virėjai — Lietuvių Die

noms Rengti Komitetas ir Adelai
dės Apylinkės Valdyba. Vietoje 
nesutariant, kaip pagerinti viralo 
skonį, kreiptasi į ALB Krašto 
Valdybą.

Pereitą savaitę dail. H. Šalkaus
kas darbovietėj skaudžiai stiklu 
persipiovė ranką per riešą. Pavo
jaus gyvybei nėra, tik gaila vel
tui pralieto lietuviško kraujo.

PROTESTŲ MITINGAS 
MELBOURNE

Rugpjūčio 25 d. Melbourne bu
vo suorganizuotas mitingas pro
testo ženklan prieš sovietinę Če
koslovakijos okupaciją. Mitingą 
organizavo čekai ir jame dalyvavo 
visų Sovietų Rusijos pavergtų tau
tų atstovai, jų tarpe ir lietuviai.

Melb. Apylinkės Valdyba nuošir
džiai dėkoja dalyvavusiems šiame 
mitinge, o ypatingai p.p. J. Veng
rienei ir I. Didžytei, kurios vilkė
jo tautiniais drabužiais. Tą patį 
vakarą to mitingo vaizdai buvo 
transliuojami per ABV 2 televizi
ja-

Gaila, kad apie minėtą mitingą 
Apyl. Valdyba nesuspėjo laiku 
informuoti visų tautiečių. Dar 
kartą dėkojame ir tikimės ir atei
ty tokio gražaus solidarumo.

Melbourno Apylinkės Valdyba

Protestuodama prieš Čekoslo
vakijos okupaciją Australijos Lie
tuvių Bendruomenės Krašto Val
dyba paruošė protesto laišką, ku
riame primenami ir Lietuvos bei 
Pabaltijo reikalai. Laiškas išsiun
tinėtas didiesiems australų dien
raščiams. Sydnėjuje tą laišką 
paskelbė dienraštis Sun rugpjū
čio 30 d. laidoje. Jame skaitome:

“Istorijos studijų pagrindinis 
tikslas pasimokyti iš praeities 
klaidų ir tuo remiantis kurti 
geresnę ateiti. Bet šitai sunkiai 
pavyksta — istorija kartojasi.

Minėtini pavyzdžiai-. 1938 m. 
Čekoslovakija, 1940 m. Pabalti
jo valstybės, 1944 m. Lenkija, 
1956 m. Vengrija ir štai šian
die užbaigiamas pilnas apskri
timas.
Šių įvykių grandinėje yra vie

nas bendras bruožas — toleravi
mas agresyvios (“bully”) tau
tos tol, kol toji agresija vyk
doma kažkieno kito sąskaitom.

Lietuviai pasauli perspėjo jau 
1940 metais atskleisdami tikrą
jį rusiškojo komunizmo charak
terį. Suprantama, nedaug išli
ko dokumentų iš tų dienų, kas 
Msitiko anuo metu. Lietuvių liu
dijami įvykiai pasauliui atrodė 
perdaug fantastiški, kad būtų 
patikimi.

Australijos lietuviai išgyvena 
karčiai čekoslovakų skausmą ir 
užjaučia dėl jų tragiško likimo 
netekus laisvės patys būdami 
šiandie to liudininkais.

Šiandie tie žmonės yra apleis
ti bet jų dvasia yra švyturys 
ir užtikrinimas, kad dar yra to
kių, kuriems laisvė vis tebėra 
brangesnė už gyvybę.

Mes tikime, kad tokios dva
sios savybė yra nemirtinga.

V. Patašius
ALB Krašto Val-bos Sekretorius”

Daug sužinosi 
skaitydamas

Mūsų Pastogę!

PROGRAMOJE:
DAINOS” CHORAS, vad. K. Kava

liausko. Mišrus ir moterų chorai su 
nauju dainų repertuaru.

SYDNEY LIETUVIU DAINOS CHORAS
RUGSĖJO 21 D. UKRAINIEČIŲ SALĖJE (UKRAINIAN YOUTH CENTRE) 

11-15 CHURCH STREET, LIDCOMBE, RUOŠIA

METINI KONCERTĄ
f I

Solistas G. KALPOKAS: Individualios 
aolo ir su choru dainos, pianinu paly
dint D. JOKUBAUSKAITEI.

TEN PAT VISIEMS DALYVIAMS BALIUS.PO KONCERTINĖS DALIES SEKS
PAČIOS CHORISTĖS, SPIRIT. GĖRIMAI BARŲ KAINA. ŠOKIAMS GROS GERA

8 I

BALIU I
I 0

SYDNEY TAUT. ŠOKIŲ GRUPĖ, v*d. 
M. Oainaitėi-Cox — rinktiniai tautiniai 
šokiai.

UŽKANDŽIŲ BUFETĄ PARUOŠ 
KAPELA.

Visi iš arti ir toli kviečiami koncerte ir baliuje gausiai dalyvauti. Salė erdvi ir jauki — vietų nepritrūks. Po koncerto 
salė bus paruošta baliui.

PRADŽIA 7.30 vai. vak., pabaiga 2 vai. ryto.
ĮĖJIMAS $ 2.00 asmeniui. Pensininkams ir moksleiviams — 50 centų.

Norintieji baliui stalus rezervuoti iš anksto, krepiasi į E. Lašaitį tel. 73 4118 arba Pr. Nagį tel. 759 7094.

S

8
8 s

I I
NAUJA KONFERENCIJA

Vienas iš pastaruoju metu gy
viausių Vliko rūpesčių buvo — su
organizuoti ko daugiau dėmesio 
atkreipimų į Lietuvos padėtį ne
trukus vėl įvyksiančioje Tarppar
lamentinės Sąjungos konferenci
joj.

Uolūs talkininkai — bendradar
biai šiame reikale yra Amerikos 
Lietuvių Taryba, Lietuvių Moterų 
Klubų Federacija, Vliko atstovy
bės Argentinoj, Brazilijoj, Kolum
bijoj, Urugvajuj ir Venecueloj, 
taip pat Lietuvos atstovas Urug
vajuj p. Grišonas ir Lietuvos kon
sulas Kolumbijoj p. Sirutis.

Tarpparlamentinės Sąjungos 
konferencija šį kartą įvyks Pietų 
Amerikoj, Peru sostinėj Limoj, 
rugsėjo 3 — 15 d.

Vienas iš konferencijos darbot
varkės punktų yra: “Kolonializ
mas, neokolonializmas ir nauji ra
sinės, religinės, politinės ir ekono
minės diskriminacijos pavidalai”.

Daroma žygių, kad kiek galima 
daugiau tą reikalą svarstysiančių 
konferencijos dalyvių būtų aprū
pinta duomenimis apie Sov. Rusi
jos neokolonializmą ir diskrimina
cijas Lietuvoj.

Amerikos Lietuvių Taryba už
mezgė tuo reikalu glaudžių ryšių 
su vykstančiais į tą konferenciją 
JAV Kongreso atstovais.

Lietuvių Moterų Klubų Federa
cijos vadovybė kreipėsi į Pasaulio 
Moterų Klubų Federaciją (kurios 
LMKF yra narys), kad ji pasirū
pintų atitinkamai painformuoti 
bei įtaigoti įvairių kraštų parla
mentarus.

Pietų Amerikos parlamentarus 
specialiai informuoja minėtosios 
Vliko atstovybės ir diplomatinės 
tarybos institucijos.

Visi aprūpinti specialiu memo
randumu ir kita literatūra su ati
tinkamais duomenimis.

(ELTA)

NOSU PASTOGĖ
BENDRUOMENĖS LAIKRAŠTIS 
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